„Nasze głosy” to część projektu „Europa
dla Obywateli” 2016-2017, mającego na celu
pogłębianie
dialogu
nad
przyszłością
Integracyjnej Europy Społecznej. Projekt objął
100 obywateli z trzech krajów: Polski, Hiszpanii
i Irlandii.
Niniejszy dokument przedstawia część wiedzy
wypracowanej w ramach projektu. Został on
zaprezentowany 15 czerwca w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu, podczas spotkania
europosłów z Intergrupy ds. Ubóstwa i Praw
Człowieka.
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„Nasze głosy 2017” to projekt mający na celu pogłębianie dialogu nad przyszłością Europy,
podkreślający potrzebę Europy socjalnie integracyjnej. Potrzeba ta jest zaakcentowana w Karcie
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w Europejskiej Karcie Społecznej, a obecnie również
w nowym, Europejskim Filarze Praw Socjalnych.
Wyzwaniem podjętym przez 4 partnerów projektu było zwiększenie uczestnictwa, w tym dialogu,
osób żyjących w wykluczeniu społecznym i opracowanie razem z nimi skutecznych rozwiązań
prowadzących do stworzenia bardziej integracyjnej, wspólnej dla wszystkich Europy.
Znaczenie projektu przejawia się w rosnącej przepaści pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej
a wieloma osobami w Europie, szczególnie tymi, które żyją w ubóstwie. Kluczowym pozostaje
rozpoczęcie procesu, dzięki któremu ludzie walczący z biedą i wykluczeniem społecznym będą mogli
rozmawiać o społecznych i ludzkich aspektach konstrukcji Unii Europejskiej.
Wstępne cele podjęte w ramach projektu „Nasze głosy”:
• promowanie aktywnego udziału osób żyjących w wykluczeniu społecznym i/lub ubóstwie
w sprawach dot. socjalnych regulacji UE,
• podnoszenie świadomości na temat treści przepisów dot. Praw Człowieka, mających
zastosowanie w Unii Europejskiej i związanych z jej społecznym wymiarem. Projekt skupił się
na roli Europejskiej Karty Społecznej oraz na rozmowach dotyczących nowego Europejskiego
Filaru Praw Socjalnych.
• wytworzenie wspólnej wiedzy o trudnościach socjalnych krajów UE oraz opracowanie
propozycji ich przezwyciężania.
Aby osiągnąć powyższe cele partnerzy projektu opracowali i zastosowali zróżnicowane podejścia
partycypacyjne.
Role każdego z partnerów w projekcie były następujące:
ATD Cuarto Mundo Hiszpania: koordynacja projektu i zarządzanie pracami administracyjnymi
i finansowymi,
ATD Polska: rozwój działań partycypacyjnych i koordynacja przygotowania raportu końcowego,
ATD Irlandia: organizacja głównego spotkania europejskiego ze wszystkimi czterema partnerami
oraz ułatwianie komunikacji projektu w mediach społecznościowych,
Grupa Andecha: zapewnienie wsparcia technicznego, ekspertyza metod pracy oraz liczne ułatwienia
głównego spotkania europejskiego (planowanie, działania następcze i ocena).
Projekt trwał od stycznia 2016 r. do czerwca 2017 r. W tym czasie odbyły się:
– liczne spotkania lokalne w każdym z krajów,
– trzy spotkania europejskie, w których uczestniczyło od dwóch do czterech partnerów,
na różnych etapach projektu (początek w Dublinie – marzec 2016, spotkanie Hiszpanii
i Irlandii – czerwiec 2016, spotkanie Polski i Irlandii – listopad 2016),
– główne spotkanie europejskie ze wszystkimi partnerami oraz gośćmi pracującymi na szczeblu
europejskim.

Niniejszy dokument zawiera 3 raporty krajowe oraz podsumowanie kluczowej
wiedzy i wiadomości przekazywanych przez 4 partnerów stronom zaangażowanym
w budowanie integracyjnej „Europy Socjalnej”.
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Nasze głosy - Europejski
Projekt Partycypacyjny
dla integracyjnej Europy
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Czego się nauczyliśmy?
Inwestowanie w informacje i edukację jest kwestią
fundamentalną ze względu na zwykłych obywateli, aby
znali swoje prawa i byli asertywni, ale również
dla specjalistów, by mieli świadomość tego, jak żyje się
w trudnych warunkach.
Pomimo tego, że nasze życie nie jest łatwe, mamy głos
oraz wiedzę! Możemy uczestniczyć w procesach
kształtowania polityki i być aktywnymi obywatelami
na szczeblu europejskim. Udział oznacza kontrolę
i gwarancję jakości świadczeń i polityk. Oznacza
również większą gotowość do promowania pozytywnego przesłania na temat roli i wartości Europy.

Co zalecamy?
Wspieranie rozwoju integracyjnych
przestrzeni w społecznościach
lokalnych, gdzie ludzie mogą się
spotykać, odkrywać swoje prawa
i angażować się. Jest to istotne
dla zmniejszenia
dyskryminacji
i późniejszego uczestnictwa.

Promowanie
wzmocnienia
Europejskiej
Karty
Społecznej
(w tym ratyfikacji art. 30 I 31 oraz
wspólnej procedury wnoszenia
skarg) oraz uznanie dyskryminacji
zprzyczyn społeczno-gospodarczych
w zasadach i dyrektywach UE
dot. równego traktowania.

Musimy połączyć siły by poznać swoje prawa,
wspierać się wzajemnie, aby działać poprzez wymianę pomysłów i skutecznych praktyk oraz
motywować siebie i innych do wspólnych akcji.
Prawa socjalne są wzajemnie powiązane, i chociaż żyjemy w różnych krajach, stawiamy czoła
podobnym problemom. Programy takie jak
„Europa dla Obywateli” umożliwiają osobom
wykluczonym porozumienie, czerpanie siły
od innych oraz znalezienie sposobów na korzystanie z chroniących nas europejskich przepisów
dot. Praw Człowieka.

Dbanie o to, by osoby doświadczające
wykluczenia
społecznego
były
zaangażowane w projektowanie,
promocję i wdrażanie nowego,
rozszerzonego systemu europejskich
praw socjalnych: Europejski Filar
Praw Socjalnych, Proces Turyński
wzmacniający
Europejską
Kartę
Społeczną.

Stałe wypracowywanie z zaintresowanymi osobami lepszego zrozumienia
problemów, z którymi borykają się na
co dzień obywatele żyjący w
ubóstwie. Upewnienie się, że specjaliści, którzy dostarczają świadczeń,
są przeszkoleni z dostępu do tej
wiedzy i jej wykorzystywania.

Ułatwienie
dostępu
do informacji o prawach
i świadczeniach poprzez
opracowanie
nowych
programów pilotażowych,
stawiających
na pierwszym
miejscu
beneficjentów świadczeń.
Przykładem
jest
propozycja
partnera
„Naszych
głosów”
z Polski:
włączenie
beneficjentów
usług
pracowników pierwszej
linii oraz wolontariuszy do
specjalnego
projektu
nad nowymi narzędziami
informacyjnymi.
Zobacz również propozycje
zawarte
w
krajowych
raportach.
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Otwarcie
projektu
„Nasze głosy”
z 4 partnerami
– Dublin, marzec
2016.

Delegacja
z Irlandii
uczestniczy
w Uniwersytecie
Powszechnym
w Madrycie
i składa wizytę
gospodarzom
w domu w Las
Barranquillas,
dzielnicy slumsów
na przedmieściach
Madrytu czerwiec 2016.

Polsko-irlandzka
sesja robocza
krzyżowania
wiedzy
na Uniwersytecie
Warszawskim
– listopad 2016.
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Hiszpania
CO MYŚLĄ O PRACY LUDZIE DOŚWIADCZAJĄCY UBÓSTWA
I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO?
Kontekst i temat: praca w Hiszpanii
Brak pracy w Hiszpanii to problem strukturalny, problem, z którym zmagamy się historycznie i na zwalczenie
którego władze, instytucje i całe społeczeństwo nie przeznaczają koniecznych środków. Ludzie mający w tej
kwestii najtrudniejszą sytuację, czują, że aby przetrwać, muszą włóczyć się od drzwi do drzwi w poszukiwaniu
pomocy, wsparcia i solidarności.
Pomoc społeczna, państwowy urząd pracy, zakład ubezpieczeń społecznych, ministerstwo, ośrodki... wielu
ludzi pokonuje taką trasę w poszukiwaniu wsparcia, ale administracja nie zapewnia wielu rozwiązań. Gdy
wszystkie inne możliwości się wyczerpują (zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych), społeczeństwo dysponuje
dwoma głównymi narzędziami, by wesprzeć żyjących w ubóstwie czy wykluczonych: zasiłek na włączenie
do społeczeństwa (RMI) i otrzymanie świadczenia związanego z niepełnosprawnością. Oba procesy wiążą się
z niekończącymi się procedurami, przy wypełnianiu których ludzie muszą nieustannie się tłumaczyć ze swojej
bezradności, pokazywać swoje słabości i braki oraz, ostatecznie, wykazywać, że są wystarczająco biedni,
by skorzystać z pomocy.
Dokumenty, których ważność upływa, wcześniejsze spotkania, o które mogą poprosić jedynie przez Internet;
niekończące się postępowania biurokratyczne; ludzie działający mechanicznie, którzy niekiedy z powodu
instytucjonalnego wypalenia obsługują interesantów z oporami, a wszystkiemu temu towarzyszy
instytucjonalny żargon, którego używa się głównie w środowiskach prawniczych. System oraz stosowane
procedury ostatecznie winią tego, który o pomoc wnosi, przez co czuje się on gorszy, i zmuszają go, by kłamał
w celu uzyskania pomocy, która okazuje się niewystarczająca, by zapewnić mu godne życie.
ATD Hiszpania i Andecha promują opracowanie rozpoznania partycypacyjnego w temacie „PRACA”. Podkreśla
się, że w kwestii polityk społecznych i osób, które je kształtują tylko legalne zatrudnienie pozwoli na wyjście z
ubóstwa i wykluczenia społecznego, jednak dla osób, które brały udział w tym rozpoznaniu partycypacyjnym,
perspektywa uzyskania formalnego zatrudnienia jest bardzo odległa od obecnej rzeczywistości. Jako punkt
wyjścia zaproponowano pewne pytania dotyczące wiedzy wynikającej z doświadczeń osób żyjących w
ubóstwie i wykluczonych społecznie:

Czy osobom żyjącym w ubóstwie i wykluczonym społecznie łatwo jest znaleźć legalne
zatrudnienie? Jakie są przeszkody w dostępie do zatrudnienia? Gdy znajduje się
zatrudnienie, jaki typ stanowiska to jest i na jakich warunkach? Czy zatrudnienie jest
tym samym co praca? Czy są inne formy nieuznawanej i nieodpłatnej pracy
dla społeczeństwa, którą wykonują te osoby i przyczyniają się dla dobra
społeczeństwa oraz przynoszą mu korzyść? Jakie konsekwencje w kwestii praw
społecznych mają te nieuznawane przez społeczeństwo formy działalności? Jaka jest
relacja między pracą a generowaniem przychodu?
Na spotkaniach lokalnych i warsztatach te i inne kwestie analizowano na podstawie wiedzy wynikającej
z doświadczeń osób żyjących w ubóstwie i wykluczonych społecznie.
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Metodologia w Hiszpanii
Główne metody stosowane przez partnerów hiszpańskich:
Uniwersytet Powszechny to podstawowe działanie ruchu ATD Czwarty Świat. Opiera się na idei,
że panowanie nad słowem oraz wiara w samego siebie pozwalają na publiczne wypowiadanie się i dają
najbiedniejszym dodatkowe instrumenty do wyjścia z biedy i
wykluczenia.
Uniwersytet Obywatelski to przestrzeń edukacji, rozważania
i dialogu dla ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i tych,
którzy stają u ich boku. Pozwala każdemu na ukształtowanie i
wyrażenie swojej opinii na konkretne tematy.
Język fotografii to metoda wyrażania się za pomocą obrazu.
Język fotografii to narzędzie szczególnie odpowiednie
dla osób, które mają największe trudności z wyrażeniem
swoich myśli, ułatwiająca bycie zrozumiałym dla innych.
Warsztaty opierają się na uprzednim przygotowaniu uczestników w sytuacjach swobodnych, by mogli
wypracować własny pogląd na konkretny temat i uczestniczyć w spotkaniu w warunkach bardziej
wyrównanych szans.
Kilka wskazówek metodologicznych wykorzystywanych w procesie:

• Postrzeganie każdego jako osoby dysponującej wiedzą
Osoby żyjące w ubóstwie nie tylko mają braki, potrzeby i problemy, lecz dysponują także wiedzą. Wiedza,
którą posiadają dzięki swoim doświadczeniom, gdy współdziała z inną, wykazuje zdolność do nabrania
dystansu i rozważań. Z tego krzyżowania wyłania się pełniejsza i bardziej precyzyjna wiedza na temat
rzeczywistości.
• Zagwarantowanie warunków do dyskusji oraz dyscypliny
W procesie partycypacyjnym brakuje równości między stanowiskami. Byłoby kłamstwem stwierdzenie,
że wszyscy uczestnicy są w równej sytuacji, ponieważ w rzeczywistości tak nie jest.
Umożliwienie wymiany jest więc stworzeniem warunków równości. Dlatego ważna jest pomoc, by każdy
uczestnik mógł się wypowiedzieć i zostać zrozumianym przez innych. Na przykład są osoby, które mogą mieć
trudności z wypowiedzią na forum, a są takie, które zwykle wypowiadają się przy użyciu bardzo technicznego
i abstrakcyjnego słownictwa. Rolą grupy animatorów jest pomoc, by wszyscy mogli przekazać swoje myśli oraz
wsparcie w procesie zrozumienia wkładu innych osób.

Rozpoznanie i propozycje
Debata i rozważania, jakie rodziły się w czasie spotkań na temat pracy, krążyły wokół trzech podstawowych
osi w tematyce „Praca”:
A. ZWIĘKSZANIE SZACUNKU WOBEC PRACY LEGALNEJ I NIELEGALNEJ
Praca jest kwestią podstawową i konieczną, uznawaną za niezwykle ważną dla podtrzymania życia, dającą
wolność, niezależność i wiarę w samego siebie. Pozwala na utrzymanie rodziny, służy ulepszaniu
społeczeństwa i w dyskretny sposób wpisuje te kwestie w nią samą.
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Praca to:
 wolność, autonomia (w przeciwieństwie do kontroli społecznej, z którą mierzą się osoby żyjące
w ubóstwie i wykluczone społecznie),
 bezpieczeństwo – stabilizacja,
 bycie częścią społeczeństwa,
 zdrowie psychiczne – poczucie własnej wartości – poczucie bycia potrzebnym,
 droga dostępu do innych praw.
Obecnie praca nie wiąże się z godnością.
PROPOZYCJA
Praca musi:
 zapewniać stabilne zatrudnienie,
które pozwoli na zaspokojenie
podstawowych potrzeb i samorealizację,
 być motywująca, pozwalać na rozwój osobisty i go promować,
 dawać możliwość wyboru i umożliwiać pogodzenie jej z innymi dziedzinami
życia (rodzina, przyjaciele, inne zainteresowania, itd.).

Wiele spośród osób wykluczonych ma wiele zajęć i aktywności, których nie traktuje się jako pracę, choć ją
stanowią. Ludzie żyjący w ubóstwie i wykluczeni społecznie są aktywni lub wykonują pracę przede wszystkim
w sferze nieformalnej i/lub odtwórczej. W obu przypadkach jest to działalność, którą czyni się niewidoczną,
przez co jest najbardziej dorywcza, zapewnia najmniej praw socjalnych, nie jest uznawana
przez społeczeństwo jako praca, a w przypadku pracy nielegalnej grozi penalizacją.
Praca, którą wykonują osoby żyjące w ubóstwie, nie pozwala im na otrzymanie dostępu
do podstawowych praw jak zasiłki, emerytura, urlop czy ubezpieczenie społeczne.
Praca, którą wykonują osoby żyjące w ubóstwie, nie jest uznawana ani ceniona przez
społeczeństwo, a wręcz osoby takie bywają obwiniane za sytuację, w której się znajdują.
Praca nieformalna jest ścigana prawem; odpowiedzią społeczeństwa na brak pracy są mandaty
i ściganie.
Kompetencje zawodowe, które zdobyli w wyniku wykonywania takiej pracy, nie są uznawane.






A. Mamy zasiłek socjalny, ale bez zbierania złomu nie dałoby się dotrwać do końca
miesiąca. A potem pracownica socjalna pyta się ciebie, ile wyciągasz za złom,
żeby odiczyć ci to z zasiłku.
J. Kiedy ludzie mówią o tych, którzy pracują na czarno, chodzi im o tych, którzy
nie płacą podatków, bogaci hydraulicy i dentyści. My pracujemy na czarno, bo nam
nie dają innej możliwości.
PROPOZYCJA
...by uznać tę pracę i dać dostęp do praw przysługujących zatrudnionym (urlop, składki
na ubezpieczenie społeczne, emerytura, wynagrodzenie itd.).
Uwrażliwienie przedsiębiorców i ogółu społeczeństwa:
●

W kwestiach pracy nieformalnej (pokonać opór).

●

Na warunki, w których występuje (nadużycia, umniejszanie wartości, prześladowanie
itd.).
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R. Daje ci niezależność: dzięki niej nie musisz się tłumaczyć, prosić, opowiadać o swoim życiu.
Jesteś wolny, a przynajmniej ja czuję się bardziej wolny, gdy mam pracę...
J. Praca to zdrowie psychiczne: można nie zarabiać wystarczająco dużo, ale tak naprawdę chce
się pracować nie z powodu pieniędzy, ale dlatego, bo chce się być częścią społeczeństwa.
T. Praca daje zdrowie emocjonalne, bo czujesz się potrzebny, wartościowy. To jasne, że zależy to
od tego, w jakim stopniu ceni się twoją pracę.
B. B. WIELOSTRONNA DYSKRYMINACJA W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA
Gdy wykluczeni społeczne i żyjący w ubóstwie nie mają pracy, mówi się o nich, że to „leniuchy”,
że „do niczego się nie nadają”, że to, iż nie mogą znaleźć pracy, to „ich wina”. Jednak zastanowiliśmy się
nad tymi komunikatami i odkryliśmy, że istnieje wiele przeszkód w dostępie do formalnej pracy, a wiele z nich
to formy dyskryminacji, które wiążą się z wykluczeniem społecznym czy ubóstwem.
Dyskryminacja estetyczna: Stosunek między
ubóstwem a zdrowiem jako góra lodowa
„wyglądu niepożądanego na konkretnym
stanowisku”.
Czasem nie mogą otrzymać jakiejś pracy z przyczyn
estetycznych, bo nie mają odpowiedniego ubrania,
nie odpowiadają wizerunkowi, jakiego poszukują
zatrudniający, bo ich wygląd i zdrowie zostały
nadszarpnięte z powodu ubóstwa.


Rynek pracy nie pozwala na podatność
na zagrożenia - wyczerpanie psychiczne
spowodowane ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Niektórzy z uczestników to osoby bezrobotne od dłuższego czasu, pracowały przez jakiś okres i straciły pracę.
Nie mogły znaleźć innej pracy, zostały oddalone od rynku pracy, nie mają motywacji, a i ich kondycja jest
w bardzo złym stanie: pozostanie na ulicy, zależność od opieki społecznej, brak kontroli nad własnym życiem
wpływają na zdrowie psychiczne.


Przeszkody dotyczące wykształcenia i doświadczenie - doświadczenie nieodpowiednie, by zostać
zatrudnionym.
Ludzie pracujący nieformalnie w domu lub poza nim, ludzie, którzy każdego tygodnia mają liczne zajęcia,
którzy mają kompetencje zawodowe i różnego rodzaju wiedzę; nie uznaje się im tych umiejętności, bo nie
mają tytułu, czyli oficjalnego uznania, które zdolności te potwierdza.


Dyskryminacja kulturowa, szczególnie dotycząca kobiet.
Niektórzy doświadczają dyskryminacji na rozmowie o pracę z powodu noszenia nakrycia głowy (hidżab).
Mężczyźni także bywają obiektem takiej dyskryminacji.


Niedopasowanie zasiłków społecznych do zarobków.
Wiele osób pobierających zasiłek socjalny boi się, że go straci, gdy znajdzie pracę, bo uzyskanie go trwa długo
i nie wiadomo, kiedy uda się go odzyskać. Ponadto, kiedy ktoś z gospodarstwa domowego osoby, której
przyznano zasiłek, zacznie pracować, kwota zasiłku zostaje obniżona.


 Dyskryminacja ze względu na płeć.
Wiele spośród osób wykluczonych nie zostaje zatrudniona ze względu na swoją sytuację życiową i czuje,
że musi kłamać, żeby móc zostać przyjętym do jakiegoś miejsce pracy.

Przeszkody ekonomiczne.
Niektórzy z uczestników jako takie przeszkody wymieniają trudności z pójściem na rozmowę o pracę albo z
utrzymaniem pracy. Konkretny przykład takiej sytuacji to kwestia dojazdu do pracy.
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PROPOZYCJE:
UWRAŻLIWIANIE, by walczyć z przesądami i stereotypami.
SZKOLENIA w celu poznania ram prawnych dotyczących przypadków dyskryminacji
oraz zdobycia narzędzi, by rozpoznawać praktyki dyskryminacyjne i zdobywać
umiejętności, by się z nimi mierzyć.
DZIAŁANIE, by nasze prawa były respektowane.

C. KSZTAŁCENIE REALNE I DAJĄCE DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA
Programy i polityki dot. zatrudnienia
Jedną z odpowiedzi instytucji na brak zatrudnienia są programy i polityki dot. zatrudnienia. Wielu ludzi
żyjących w ubóstwie i wykluczonych społecznie brało udział w szkoleniach i kursach planowanych przez różne
instytucje.
 Sens kształcenia - po co?

C: Ogrodnictwo... po co kurs ogrodnictwa, jeśli już są bezrobotni ogrodnicy? Jestem
stolarzem i jestem bezrobotny. Po co komu kurs stolarstwa, jeśli są już wykształceni
stolarze i nie mają pracy?

PROPOZYCJA: szkolenia muszą być uniwersalne
przez uczestników dzięki bezpośrednim rozmowom.



i

darmowe,

wybrane

Szkolenia, które nie wypływają z rzeczywistości, w której ludzie żyją oraz fakt, że są
obowiązkowe, są dla nich przeciwskuteczne; nie ma warunków, by osoby wykluczone
mogły odbyć kursy.

L: Problem w tym, że gdy pobierasz zasiłek i wysyłają cię na kurs dla bezrobotnych,
musisz na niego iść, ale oczywiście każdy ma swoje priorytety; jeśli najpierw dzieci,
to dla mnie wypada kurs wieczorem, na który zabieram dzieci, jeśli nie mam z kim
ich zostawić...

PROPOZYCJA: kursy powinny być dostępne i dobrowolne, by w ten sposób brać pod
uwagę potrzeby kursantów, zwłaszcza w kwestii dojazdu oraz opieki nad osobami,
którymi zajmują się kursanci.



W niektórych przypadkach programy i szkolenia nie odpowiadają wiedzy, którą te osoby
mają.

M: Zrobiłem kurs mechaniki i musiałem czytać dużo książek, a dla mnie czytanie i pisanie
jest trudne.

PROPOZYCJA: szkolenia powinny być dostosowane do wiedzy i umiejętności kursantów.
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„Znajdź swoje życie”: Od instytucjonalnego porzucenia po kontrolę społeczną.

R: Nie zapisałam się na kurs dla przedsiębiorców. Żeby go zrobić, musiałabym oddać
swoje trzy córki do żłobka na czas kursu, co kosztowałoby mnie 100 euro za każdą
z nich, a dodatkowo musiałabym zakupić mundurki. Nie zrozumieliśmy się i wpisali
mi, że nie chcę się zintegrować w społeczeństwie i zabrali mi zasiłek socjalny.
Wszystkie pracownice opieki społecznej, które mi przydzielono, obstają ciągle tylko
przy „zabierz się do pracy”, ale nie widzą tej skomplikowanej sytuacji, która panuje
dookoła.


W większości przypadków ludzie, którzy odbyli szkolenia, czuli, że były one
bezużyteczne.

P: Państwo opłaca kursy i nie może dać gwarancji, że uczestnicy znajdą po nich
pracę, więc nasza sytuacja się nie zmienia.
PROPOZYCJA: szkolenia muszą dawać gwarancję zatrudnienia po ich zrealizowaniu.

Co uczestnicy z Hiszpanii najbardziej zapamiętali
z Europejskiego spotkania we Francji?
Udział ATD Hiszpania w Europejskim projekcie „Nasze głosy” przyczynił się do przeprowadzenia analizy
sytuacji na rynku pracy w naszym kraju, której dokonują same osoby wykluczone społecznie. Ponadto projekt
ten promuje spotkanie i refleksję wspólnie z innymi krajami, które dokonały takiej samej analizy w kwestii
zdrowia i opieki społecznej.
Pozwoliło to na opracowanie wspólnej wizji na poziomie tego, co dzieje się w Europie oraz wspólnego
poczucia bycia zanurzonym w systemie sprzyjającym nierównościom strukturalnym. Uświadomiono sobie
przy tym potrzebę stworzenia wspólnej strategii i działań poprzez współpracę i wzajemne wsparcie między
jednostkami uczestniczącymi i podmiotami zajmującymi się europejską polityką społeczną.
W Hiszpanii ludzie wielokrotnie muszą szukać
różnych
sposobów
na
uzupełnienie
niewystarczających świadczeń (o wartości
niższej niż ustanowiono w Zrewidowanej
Europejskiej Karcie Społecznej) zapewnianych
przez państwo: datków pochodzących z różnych
stowarzyszeń, NGO, grup sąsiedzkich czy
parafialnych, a wszystkiemu temu towarzyszy
wiele ograniczeń i braki w sferze osobistej
i rodzinnej. W większości przypadków pomoc ta
często zamyka tych ludzi w błędnym kole
datków i biedy, z którego niełatwo jest wyjść.
Innym sposobem na pozyskanie środków dodatkowych poza świadczeniami jest praca nielegalna. Jednak
takie inicjatywy są ścigane i osoby te ryzykują, że zostaną ukarane, gdy np. zbierają złom czy papier
albo sprzedają na ulicy. Jednocześnie jest to praca, która nie daje żadnych gwarancji prawnych; co się dzieje,
gdy taka osoba zachoruje? Gdy dozna wypadku podczas wykonywania takiej pracy?
Wreszcie system może być destrukcyjny dla ludzi, którzy mają największe trudności, ale mimo to zawsze
pozostaje nadzieja. W wielu dzielnicach czy miastach powstają inicjatywy wzajemnego wsparcia, w oparciu o
godność człowieka; ludzie łączą siły przeciwko eksmisjom; przedkładają walkę o sprawiedliwość ponad
własne bezpieczeństwo; stowarzyszenia i działania, w których ludzie się jednoczą dla żyjących w największej
biedzie, by walczyć o świat jutra. Ostatecznie wiele rzeczy zależy od konkretnego człowieka, jak mówi o tym
senegalskie powiedzenie, Nit nitay garabam, “istota ludzka to najlepsze lekarstwo dla istoty ludzkiej”.
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Polska
CO LUDZIE DOŚWIADCZAJĄCY UBÓSTWA I WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO MYŚLĄ NA TEMAT RELACJI POMIĘDZY
POMAGACZAMI I POTRZEBUJĄCYMI?
lub...
Co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog pomiędzy stronami
(pomagaczami i potrzebującymi), prowadzący do korzystnego i wspólnie
wypracowanego rozwiązania problemów zgodnie z prawami człowieka?

Kontekst i temat w Polsce
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 mieszkańcy Kielc i Warszawy doświadczający trudności życiowych zebrali się na
pierwszym spotkaniu, 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?”.
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Pytanie to nadało kierunek pracy
na kolejnych
spotkaniach,
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
niełatwe – z jednej strony przez trudne
przeżycia klientów, a z drugiej strony
przez
wieloaspektową
pracę
pracowników
socjalnych.
Po opracowaniu
diagnozy
sytuacji,
uczestnicy
zastanawiali
się
nad sposobami poprawy tych relacji.

Metodologia w Polsce:
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 ubóstwa. 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 w tych działaniach tylko ze względu na to,
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 przedmiotowego
traktowania – podczas stosowania procedur, wydania decyzji, świadczeń, tworzenia zasad. Warunkiem
wstępnym w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest traktowanie ich jako pełnoprawnych
aktorów życia publicznego. Pozwala to także dostrzec i docenić ich wiedzę, która wspólnie z wiedzą
akademicką i specjalistyczną stanowi wiedzę kompletną. Inicjatorem takiego łączenia i krzyżowania wiedzy
był założyciel Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Józef Wrzesiński.
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.
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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 zaufania
między uczestnikami. Stosowana metoda wspomagała możliwość wypowiedzenia swojego zdania bez strachu
przed ośmieszeniem czy byciem zignorowanym. Każda wypowiedź i myśl została starannie przemyślana
przez współuczestników i przedyskutowana tak, żeby nikt nie czuł się wykluczony z dyskusji.

Etap I - Diagnoza sytuacji w Polsce
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.

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 udzielenie adekwatnej pomocy. Badania
naukowców świadczą jednak o tym, iż wiele osób nie mieści się w żadnych przewidzianych kategoriach,
co powoduje, że przypisane 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 i konieczności 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.

Etap II - Rekomendacje
W II etapie projektu spotkania przyniosły 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.
Rekomendacje:

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
socjalny 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, pełen szacunku. Pracownik powinien 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 informować o możliwości składania skarg.
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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 podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym powinna zostać
poinformowana o możliwości skorzystania z wsparcia ze strony jeszcze jednej, wybranej przez siebie osoby.
Ponieważ pracownik socjalny musi postawić diagnozę sytuacji, do jej opracowania konieczne jest
zaangażowanie obydwu stron. Współpraca i wypracowanie wspólnego planu działania oraz diagnozy jest
procesem, a do budowy zaufania potrzebny jest czas.

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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Nieważne,
kim
się
jest,
bo jesteśmy ludźmi i niczym się
nie różnimy od nikogo. – Marta

Problemy w każdym kraju są podobne,
ale trzeba wykorzystać możliwości i ludzi,
aby 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
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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Co uczestnicy z Polski zapamiętali z europejskiego
spotkania we Francji
Na międzynarodowe spotkanie w Mery-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 oraz 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 przedstawiany przez grupę z Irlandii duży
problem dostępu do służby zdrowia osób uzależnionych,
m.in. dyskryminacja, 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 i znajomości.
Jeden z Irlandczyków, Paul, bardzo zaprzyjaźnił się z grupą polską,
pomagał jej w przygotowaniu posiłku, a podczas zwiedzania Paryża
chodził razem z Polakami. W czasie 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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Irlandia
CO OSOBY ZMAGAJĄCE SIĘ Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM MYŚLĄ O KWESTII ZDROWIA?
Kontekst i tematyka: Zdrowie w Irlandii
Tłem projektu jest krytyka ze strony licznych organizacji w stosunku do ograniczeń i nierówności wynikających
z sytemu opieki zdrowotnej w Irlandii. W rzeczy samej kraj ten wypracował dwuwarstwowy system opieki
zdrowotnej (two-tier healthcare). Oznacza to, że w zależności od przychodów ludzie mają dostęp albo do
prywatnej albo – na podstawie karty opieki zdrowotnej (medical card) – do publicznej opieki zdrowotnej.
Karta medyczna daje dostęp do bezpłatnych wizyt u lekarzy internistów i do leczenia w szpitalach
publicznych, ale z powodu dużego zapotrzebowania (według heath.gov.ie 41% społeczeństwa posiada kartę
medyczną) ludzie są zmuszeni do czasem wielomiesięcznego oczekiwania na wizyty i diagnozy. W tym samym
czasie pacjenci posiadający prywatne ubezpieczenie mają szybszy dostęp do porad lekarzy internistów i
leczenia.
Do wyboru zdrowia jako jądra udziału Irlandczyków w
projekcie „Nasze głosy” przyczyniło się kilka kwestii. Jak
wspomniano wyżej, system opieki zdrowotnej i podział na
publiczną i prywatną służbę zdrowia stały się tematem
licznych dyskusji wewnątrz irlandzkiego społeczeństwa. W
lutym 2016 r. w Irlandii odbyły się wybory parlamentarne,
przy okazji których irlandzka organizacja UPLIFT wprowadziła
temat zdrowia do dyskursu politycznego. UPLIFT
przeprowadziła badanie, w którym poprosiła uczestników o
wskazanie tematów, o których chcieliby usłyszeć w czasie
kampanii wyborczej; większość uczestników wskazało opiekę
zdrowotną jako sprawę wysokiej rangi.
Wreszcie w 2015 r. osoby w trudnej sytuacji społecznej uczestniczące w cyklu warsztatów poświęconych
prawom człowieka i zorganizowanych przez ATD Irlandia zwróciły uwagę na liczne problemy związane
z systemem opieki zdrowotnej w ich kraju, jednak temat nie został wtedy wyczerpany. Jednocześnie, mimo
że na forum Community Platform zauważono, iż w Irlandii nie istnieje wyraźny przekaz na temat opieki
zdrowotnej, który płynąłby z grup społecznościowych, a nie ze specjalistycznych organizacji zdrowotnych
lub organizacji pozarządowych, ATD i organizacje partnerskie skupiły się wtedy na bardziej ogólnych
kwestiach, takich jak zakwaterowanie czy ubóstwo. ATD uznało, że mogłoby zapełnić tę lukę, poświęcając
projekt „Nasze głosy” opiece zdrowotnej i zapraszając członków Community Platform do dyskusji o zdrowiu
oraz do obrania w tej sprawie wyraźnego stanowiska.
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Metodologia w Irlandii
Kilka grup odbywało regularne spotkania, na których omawiało sprawy związane z systemem opieki
zdrowotnej w Irlandii, a następnie starało się znaleźć preferowane rozwiązania zidentyfikowanych w pierwszej
fazie problemów. W spotkaniach udział wzięli: grupa ATD z dublińskiej dzielnicy ubóstwa, grupa ATD z
Ballymun, projekt SAOL, North West Inner City Training and Development Project (projekt szkolenioworozwojowy północno-wschodniej dzielnicy ubóstwa), Primary Care Travellers Project.
Partnerzy ci regularnie spotykali się na ogólnowspólnotowych sesjach plenarnych. Przed pierwszą sesją
zorganizowano spotkania między grupami, których to wyniki grupy miały przedstawić na sesji plenarnej.
Jednak po pierwszym posiedzeniu zarzucono tę metodę, ponieważ uznano ją za zbyt czasochłonną
i zmuszającą uczestników do zbędnych powtórzeń. Ze względu na problemy z transportem i dostępnością,
poza sesją plenarną dodatkowe spotkania z partnerami odbyły się tylko w Ballymun. Na każdy etap
zaplanowano po kilka sesji plenarnych (3 na etap 1. i 5 na etap 2.) oraz spotkania w Ballymun. Łącznie
w projekt zaangażowanych było 40 doświadczających trudności mieszkańców, z których część pojawiała się
regularnie, a część wzięła udział w pojedynczych spotkaniach.
Aby upewnić się, że głosy uczestników i płynący z nich przekaz zostały wysłuchane, za zgodą uczestników
członkowie zespołów ATD nagrali, a następnie transkrybowali przebieg spotkań. Dzięki temu w dokumentacji
powstałej w czasie trwania projektu mogły się pojawić dosłowne cytaty. ATD zależało również,
żeby uczestnicy swobodnie komentowali i modyfikowali przedstawioną im w czasie projektu roboczą
dokumentację. W ten sposób zminimalizowano ryzyko zniekształcenia ich wypowiedzi.

W projekcie skorzystano również ze zdobytej w projekcie SAOL specjalistycznej wiedzy z dziedziny ochrony
zdrowia, a zwłaszcza na temat problemów dotykających kobiet uzależnionych i na odwyku. Projekt SAOL
wniósł przede wszystkim wiedzę o dostępie do praw, podwójnym rozpoznaniu oraz dostępie do informacji
o chorobach, np. zapaleniu wątroby typu C.
Inną istotną kwestią było sprawienie, żeby uczestnicy poczuli, że mają ze sobą coś wspólnego i że projekt ich
dotyczy. Cel ten osiągnięto dzięki regularnemu dostarczaniu uczestnikom zdjęć z ich udziału w projekcie,
jak również dzięki zapraszaniu uczestników na wydarzenia w ciągu roku, co dodało im odwagi i przygotowało
do rozmowy o poważniejszych problemach na sesjach plenarnych. Na przykład w lipcu 2016 r. ATD
zorganizowało dzień zdrowia w górach Mourne w Irandii Północnej, gdzie uczestnicy mogli zaznać
odpoczynku i lepiej się poznać. Osoby zaangażowane w projekt miały też możliwość nawiązania kontaktu
z uczestnikami z Hiszpanii i Polski dzięki kameralnym spotkaniom zorganizowanym odpowiednio w czerwcu
i listopadzie 2016 r. Wszystkie te elementy złożyły się na zwiększenie zapału, z jakim uczestnicy brali udział
w projektach.
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Główne wnioski z etapu I – Rozpoznanie
W czasie pierwszego etapu, między kwietniem a lipcem, partnerzy projektu w Irlandii spotkali się 3 razy.
Ponieważ zdrowie jest tematem obszernym, zdecydowaliśmy podzielić go na trzy zagadnienia, z których każde
były przedmiotem dyskusji na jednym ze spotkań:

1- Czy moje zdrowie to moja odpowiedzialność? – 27 kwietnia 2016 r.
2- Jaki jest wpływ środowiska i społeczności na moje zdrowie (pozytywny
czy negatywny)? – 22 czerwca 2016 r.
3- Jakie prawa przysługują mi w kwestii zdrowia? – 20 lipca 2016 r.
Poniżej znajdują się wybrane główne problemy poruszone na spotkaniach:
Opieka podstawowa i dostęp do lokalnych świadczeń zdrowotnych:
- Uczestnicy uważają, że wiele świadczeń przestaje być dostępnych lokalnie (zwłaszcza ośrodki zdrowia
psychicznego), co oznacza, że ludzie są zmuszeni do udania się do szpitala, gdzie zderzają się z długim czasem
oczekiwania, który może stanowić wyzwanie dla zdrowia psychicznego. Ponadto brakuje płynnego przejścia
między świadczeniami, dlatego powinien zostać wdrożony pakiet świadczeń wspierających obejmujących
rehabilitację i reintegrację ze społecznością.
Dyskryminacja i nierówności:
- Uczestnicy często mają poczucie, że nie są dostatecznie wysłuchani przez pracowników służby zdrowia, a ich
obawy dotyczące zdrowia nie wydają się takie ważne. To może powodować frustrację i zniechęcać pacjentów
do budowania i utrzymywania relacji opartych na zaufaniu z pracownikami służby zdrowia. Ponadto, częsta
rotacja wśród pracowników wymusza na pacjentach powtarzanie historii swojej choroby, co z kolei wywołuje
zmęczenie. To uczucie bezsilności potęguje się, kiedy pracownicy posługują się mało zrozumiałym dla
pacjentów językiem (medycznym żargonem).
Edukacja zdrowotna:
- Jeśli chodzi o ogólnie pojętą edukację zdrowotną, podkreślano, że brakuje odpowiedniej edukacji na temat
uzależnień skierowanej do młodzieży. Wiele osób zmagających się z uzależnieniem nie zdawało sobie sprawy,
jak bardzo uzależnienie może wpłynąć na ich życie, aż do momentu, kiedy było już za późno. Oprócz tego
edukację na temat uzależnień w szkołach wprowadzono zbyt późno, a wiedza na ten temat przekazywana
była z wykorzystaniem technicznych określeń przez osoby, które wyczytały ją z książek, co nie zdaje się być
skutecznym środkiem zapobiegawczym. Dodatkowo młodzi ludzie nie mają żadnych pozytywnych opcji
spędzania czasu po szkole, przez co wielu z nich popada w narkomanię lub przestępczość. W społecznościach
brakuje miejsc, w których osoby z problemami mogłyby się spotykać i udzielać społecznie, co prowadzi
do izolacji, poczucia bezcelowości i problemów ze zdrowiem psychicznym.
Relacja lekarz-pacjent:
- Uczestnicy zwrócili uwagę na następujące kwestie: brak zaufania względem pracowników służby zdrowia
(strach przed autorytetem, niechęć do wyjawiania problemów), strach przed diagnozą (odkładanie wizyt
kontrolnych powodowane słabymi systemami komunikacji między lekarzem a pacjentem oraz brakiem
wyjaśnienia diagnozy ze strony pracowników służby zdrowia), strach przed leczeniem (pewna nieświadomość
po stronie lekarzy o tym, że przyjmowanie leków może spowodować powrót nałogu, brak podwójnej
diagnozy).
Kwestie społeczno-ekonomiczne determinujące stan
zdrowia:
- Dbanie o zdrowie jest w pewnym stopniu osobistą
odpowiedzialnością człowieka, ale czynniki zewnętrze
również wpływają na jego kondycję. Bezdomność,
zatłoczone miejsca zamieszkania, brak miejsca
do udzielania się społecznie to ważne czynniki, które
mogą zaważyć na zdrowiu, powodując uczucie
niepewności.
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Główne wnioski z etapu II – Propozycje
Po pierwszej części, w której uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie problemów związanych z irlandzkim
systemem opieki zdrowotnej, poproszono ich następnie o wybranie trzech głównych tematów do dalszej
dyskusji, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania rozwiązań i wysuwania pomysłów, które
mogłyby pomóc poprawić system opieki zdrowotnej w kraju. Dyskusje i wybory z października 2016 r.
przyczyniły się do wspólnej selekcji następujących tematów:

Zdrowie i dyskryminacja (16 listopada 2016 r.)
- Pracownicy służby zdrowia powinni pracować nad umiejętnościami społecznymi po to, aby być w stanie
nawiązać lepszą relacją z pacjentami i wsłuchać się w ich potrzeby. W przypadku pacjentów z uzależnieniem
w wywiadzie oznaczałoby to również, że pracownicy służby zdrowia powinni umieć dostrzec w pacjencie
człowieka zza zasłony jego uzależnienia. Świadczenia powinny być dostępne długoterminowo u jednego
lekarza lub jednej pielęgniarki. W ten sposób pacjenci mogą zabudować do nich zaufanie (zamiast za każdym
razem opowiadać swoją historię od nowa).
- Potrzebne jest lepsze skoordynowanie działań pracowników służby medycznej i inicjatyw oddolnych
(np. pośród działań społecznych będą to projekty pokroju SAOL lub NWICTDP). Potrzeba większej ciągłości
opieki oraz skupienia uwagi na długotrwałej stabilności. W szczególności potrzebne są świadczenia i wiedza
z zakresu podwójnego rozpoznania, tzn. sytuacji, w której uzależnienie występuje jednocześnie
z dolegliwościami psychicznymi.
- Udział osób trzecich w konsultacjach z pracownikami służby zdrowia, które spełniałyby funkcję wsparcia
psychicznego (członek rodziny lub działacz społeczny) lub występowały w roli adwokata pacjenta,
neutralnego mediatora lub świadka.

Zdrowie i edukacja (14 grudnia 2016 r.)
- Istnieje potrzeba motywowania ludzi do udzielania się na łonie społeczności. Można to osiągnąć poprzez
tworzenie grup interesu i grup wsparcia prowadzonych przez osoby o podobnych doświadczeniach,
skupiających się na tematach uzależnienia, zdrowia i praw człowieka.
- Pracownicy służby zdrowia, pracownicy społeczni i nauczyciele powinni otrzymywać lepsze szkolenie,
co pozwoliłoby im lepiej zrozumieć, czym jest uzależnienie, i – mówiąc ogólniej – przez co przechodzą osoby
żyjące w ubóstwie. Cel ten można osiągnąć dzięki angażowaniu pracowników służby zdrowia w spotkania ze
społecznością grup wolontariuszy oraz dzięki uwzględnieniu zdobytej w ten sposób wiedzy w programach
szkoleniowych.
- Szkolne programy nauczania powinny obejmować
edukację na temat uzależnień, a ta powinna być
realizowana w sposób, który trafi do dzieci. Edukować
mogłyby osoby, które w przeszłości były uzależnione, co
oznaczałoby zniesienie pewnych barier (dotyczących
np. byłych więźniów lub weryfikacji osób pracujących
z dziećmi i osobami szczególnie narażonymi). W ten
sposób formalnie uznano by też wartość umiejętności
i wiedzy płynących z życiowych doświadczeń,
zachęcając przy tym wielu do wejścia na rynek pracy.

Zdrowie i lokalne świadczenia zdrowotne (25 stycznia 2017 r.)
- Istnieje potrzeba rozwijania świadczeń dostępnych lokalnie, które odpowiadałyby lokalnym potrzebom
społeczności, co pomogłoby odciążyć szpitale (krótszy czas oczekiwania). Lokalna opieka zdrowotna może
również pomóc osobom, które nie chodzą do szpitali ze względu na tamtejszy sposób działania (uważają, że w
trakcie oczekiwania nie otrzymują odpowiednich wsparcia czy porady).
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- Należy poprawić stopień koordynacji istniejących świadczeń (więcej konsultacji między The Health
and Safety Executive (HSE) a podmiotami zapewniającymi lokalne świadczenia, między przychodniami
a lekarzami internistami, oraz skupienie większej uwagi na wyleczeniu niż na samym leczeniu). Świadczenia
powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby członków społeczności i tym potrzebom odpowiadać.
- Należy rozwijać działania i projekty prowadzone przez wspólnoty na poziomie lokalnym, zwłaszcza te
dedykowane dzieciom i młodzieży od 12. do 21. roku życia, oraz stworzyć przestrzeń integracji społecznej
dla ludzi ze wszystkich środowisk, gdzie mogliby oni rozmawiać o problemach i otrzymać wsparcie (ze strony
profesjonalistów i grup wsparcia).

„Niezbędna jest edukacja na temat uzależnień, na temat wszystkiego, zdrowia, seksu, uzależnień i tym
podobnych… potrzebna jest w szkołach, bo tam właśnie jej brakuje. Ludzie, którzy przez to wszystko
przeszli, myślę, że powinni wrócić z misją do szkół, bo to oni mają na ten temat wiedzę (…) Jeśli chodzi
o mnie, nie słuchałbym kogoś, kto o tym wszystkim przeczytał w książce”. „Musimy pokazać ludziom,
że mają prawo zadawać pytania – pytanie jest twoim prawem… nie dowiesz się, póki nie spytasz…
czyli chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że mogą pytać i że nie muszą się tego wstydzić”.

„Ona [pracownica socjalna] ani trochę nie rozumiała, czym jest
uzależnienie, więc zabrałem ją na jedną z moich sesji i kazałem zostać
na całym spotkaniu, a ona, zanim wyszła, stwierdziła: – matko, od pięciu
lat w tym siedzę, a nie miałam o sprawie zielonego pojęcia”.
„Moje zdrowie psychiczne ucierpiało, bo przez 2 lata czekałem tylko na kolejne wyniki badań i ciągle
słyszałem: – niczego tu nie widać. Poprosiłem pracownika socjalnego o pomoc przy zmianie lekarza. Wysłał
mnie do innej przychodni i tam zrobili mi prześwietlenie. Na kolejnej wizycie doktor powiedział: – mamy tu
coś podejrzanego, musimy pana wysłać na rezonans magnetyczny, ale jest pan ubezpieczony w publicznej
kasie chorych, więc to będzie trwać latami”.
„Z doświadczenia – nie z działaczami społecznymi, ale z korzystaniem ze świadczeń – wiem, że korzysta się
z dopiero po tygodniach brania, pod koniec kryzysu. Kiedy jesteś uzależniony, przedstawiasz siebie samego
w najgorszym świetle. Tymi problemami nikt się nie zajmuje od początku, a jeśli rozmawiałoby się o nich
w szkołach, to taki, powiedzmy, osiemnastolatek miałby już jakieś pojęcie i nie musiałby dowiadywać się
wszystkiego na cito z ulotki”.
„W wieku 17 lat, kiedy zaczęłam brać, poszłam do lekarza. Przepisał mi metadon i powiedział, że za 6
miesięcy będę wolna od nałogu. Zawiódł mnie. Dawka wciąż rosła i nigdy nie została zredukowana.
Lekarze zawodzili mnie przez ostatnich 21 lat… Wszystkie moje dzieci urodziły się z uzależnieniem
od metadonu. A do tego, kiedy zdrowie nie sprzyja, ciężko jest się zająć własnymi dziećmi”.
„X (pielęgniarka) mnie poprosiła, odwróciła się do mnie i powiedziała, że dr Y odmówił mi detoksykacji
z powodu mojej bezdomności… sama sobie przeczy, bo kiedy byłem tam w zeszłym roku, zostałem
na detoksie, a przecież byłem bezdomny, a to było w tym samym miejscu…”
„Dla twojego zdrowia ważne jest, żebyś przebywał tam, gdzie ludzie cię znają, udzielał się w społeczności.
Bo w odizolowaniu zaczynasz czuć smutek, a to zagraża twojemu zdrowiu psychicznemu. Bycie częścią
czegoś większego i świadomość, że masz gdzie pójść, chroni twoją psychikę. (…) Mieć kogoś, kto cię
naprawdę wysłucha”. „Do szpitala idzie się przy każdej chorobie, więc kiedy trafiam do szpitala, to nie jest
wcale kontynuacja mojego leczenia. Pojawia się frustracja. Takie świadczenia, z tego o wiem, nie są
dostępne wewnątrz społeczności. Wcale nie trzeba iść do szpitala i zapychać systemu…”
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Co uczestnicy z Irlandii zapamiętali z europejskiego
spotkania we Francji
Mieliśmy okazję przypomnieć sobie o tym, co wydarzyło się na ostatnim spotkaniu „Naszych głosów” dzięki
licznym informacjom zwrotnym od uczestników, jak również dzięki spotkaniu, które 6 kwietnia odbyło się
w siedzibie ATD. W ten sposób uczestnicy projektu z Irlandii mogli się ponownie spotkać, a ich grono zasiliły
osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu we Francji (m.in. kobiety z projektu SAOL).
Dla Irlandczyków najważniejsza zdawała się być możliwość spotkania i rozmowy na temat problemów,
z którymi zmierzają się ludzie z różnych krajów, oraz odkrycia, że te problemy są do siebie podobne. Stąd też
pomysł na to, żeby wspólnie poszukać dla nich rozwiązań, niezależnie od kraju pochodzenia uczestników
i niezależnie od języka, który na początku zdawał się stanowić barierę. Jak powiedział jeden z uczestników:
„Czułem, jakbyśmy pokonali barierę językową, dzięki czemu doszło między nami do porozumienia
i wymiany pomysłów”. Ostatni etap projektu pokazał, jak bardzo wymiana pomysłów może okazać się
korzystna dla wszystkich zaangażowanych w nią osób, i to z tym przesłaniem Irlandczycy wrócili do kraju.
Chcielibyśmy również wspomnieć o znaczeniu, jakie miał fakt spotkania z gośćmi, którzy wnieśli wiele
pomysłów odnośnie do tego, jak zmienić politykę europejską, co bardzo spodobało się uczestnikom z Irlandii.
Po raz kolejny eksperci podkreślali wagę aktywnego uczestnictwa, co obrazują słowa jednego z nich:
„Jakiekolwiek propozycje by nie padły, zadziałają tylko i wyłącznie dzięki takim ludziom jak wy, którzy
dołożą odpowiednich starań. Jeśli ludzie się nie zaangażują, nie będą stawiać oczekiwań, naciskać na rząd,
nie zorganizują się i nie wyrwą nacisku na władze europejskie, to wtedy te propozycje przepadną’’.
Anna Rurka, Przewodnicząca Konferencji
INGO w Radzie Europy
Hugh Frazer, Koordynator Europejskiej Sieci
Polityki Społecznej (ESPN) Unii Europejskiej
Cecilia Forrestal, Community Action
Network (CAN), zaangażowana w zbiorową
skargę złożoną do Europejskiego Komitetu
Praw Społecznych
Dodatkowo na spotkaniu w Pierrelaye
podkreślono bezskuteczność niektórych polityk krajowych, co uwypukliło rolę Europy. Jeden z uczestników
stwierdził: „Nie sądzę, żeby pozostawianie tego w rękach naszych rządów się sprawdziło, bo rządy naszych
państw zawodzą nas od dłuższego czasu. […] Chciałbym wiedzieć, w jaki sposób UE zachęci nas jako
obywateli UE do wzięcia naszego obywatelstwa w nasze własne ręce, po to żebyśmy mogli mówić o tych
problemach z pozycji autorytetu, żebyśmy mieli miejsca, do których możemy pójść, żebyśmy mogli
wyciągnąć i przedyskutować nasze problemy, obawy, to, z czym według nas jest problem, oraz miejsca to
rozmowy o tym, co w Europie dobre i piękne”.
I w końcu poza poważną pracą nad problemami
wszyscy zapamiętamy dobrą atmosferę i dzielenie
się tym, co mamy: zbliżyliśmy się do siebie
nawzajem, mile spędziliśmy czas przy tańcu,
gotowaniu…
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Wycieczka do Francji
Poleciałem do Francji. Po raz pierwszy od lat.
Warto było czekać ten czasu szmat.
Tam mieszkańcy świata chcieli się spotykać,
Wspólnie walczyć, zamiast w sobie się zamykać.
Słuchałem, co z innych krajów przekazano –
Problemy dręczą nas wszystkich tak samo.
Posłuchaj i Ty, śmiało!
To wcale nie są miraże, gdy o kresie ubóstwa marzę.
Tę wiadomość Ci dziś przekażę, że o kresie ubóstwa marzę.
My tu w bloku, piętro szóste, a tam domy stoją puste.
Taka jest prawda! I klimat jest taki!
Bieda dotyka na sposób wszelaki.
Ci najubożsi tę prawdę znają,
Na co władze oko przymykają.
Społeczności tylko walcząc, wygrają.
James Power, uczestnik „Nasych głosów” z Irlandii, marzec 2017
Tłumaczenie: Anna Huzar
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