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Słowo wstępu
Osoby doświadczające ubóstwa znajdują się w najtrudniejszej sytuacji w polskim społeczeństwie. Ich prawa człowieka i obywatelskie są szczególnie
narażone na niedostateczne poszanowanie, ochronę i realizację1. Na znaczenie praw takich osób szczególną uwagę zwróciła Organizacja Narodów
Zjednoczonych uchwalając Wytyczne w sprawie skrajnego ubóstwa i praw
człowieka w 2012 r.2 Powołanie specjalnego przedstawiciela ONZ do spraw
skrajnego ubóstwa i praw człowieka było wyraźnym znakiem, że Narody
Zjednoczone chcą, aby prawa człowieka osób doświadczających ubóstwa
były szczególnie chronione, szanowane i realizowane.
ATD Czwarty Świat od początku swojej aktywności proponuje sposób
działania oparty właśnie na prawach człowieka. Założyciel ruchu ATD ojciec Józef Wrzesiński podkreślał: „Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest
najświętszym obowiązkiem”3. Wyrazem tego podejścia w praktyce jest m.in.
metoda krzyżowania wiedzy i wspólne działanie trzech kluczowych grup interesariuszy. Należą do nich osoby doświadczające ubóstwa, „praktycy”, którzy im bezpośrednio pomagają oraz naukowcy, którzy badają ubóstwo i pomoc społeczną.
Właśnie tą metodą pracował polski zespół uformowany w ramach międzynarodowego projektu ATD Czwarty Świat Our Voices (Nasze Głosy)
w 2016 r. Uznał on między innymi, że w Polsce standardowe instytucje publiczne, które mają zagwarantować realizację praw osób doświadczających
ubóstwa, są niewystarczające i wymagają wzmocnienia. Lista procedur
i narzędzi takich jak postępowanie administracyjne, tryb odwoławczy czy
Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, powinna
być uzupełniona. Zespół zaproponował więc powołanie nowej instytucji, podobnej do już istniejących w Polsce (np. Rzecznik Praw Pacjenta) i za granicą
(np. Rzecznik Pomocy Społecznej w Finlandii).
A. Ploszka, Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej, Wolters Kluwer, 2019.
O możliwościach praktycznej realizacji tych praw zob. Making Human Rights Work For
People Living In Extreme Poverty. A handbook for implementing the UN Guiding Principles on
Extreme Poverty and Human Rights, ATD Fourth World, 2015.
3
J. Wrzesiński, Wezwanie do działania z pierwszego Światowego Dnia Walki z Ubóstwem.
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Niniejsza publikacja składa się z kilku części. Pierwsza przedstawia tekst
przemówienia ojca Józefa Wrzesińskiego, założyciela Ruchu ATD Czwarty
Świat, dotyczącego relacji między wiedzą płynącą z doświadczania i życia
w ubóstwie a wiedzą akademicką: „Chodzi o przywrócenie należnego miejsca wiedzy ubogich, wsparcie oraz rozwój nowego podejścia do wiedzy na
temat ubóstwa, a wreszcie o współpracę między badaczami, praktykami oraz
osobami doświadczającymi ubóstwa”.
Druga część opisuje projekt Nasze Głosy w latach 2016–2020 w Polsce
oraz zastosowaną w nim metodę krzyżowania wiedzy. Po zakończeniu
pierwszego etapu projektu w 2017 r. i rozliczeniu środków z przyznanego
grantu, uczestnicy podjęli decyzję o kontynuacji, dając wyraz przekonaniu,
że same rekomendacje dotyczące zmian w polityce i praktyce społecznej nie
są wystarczające. Jedną z tych rekomendacji jest powołanie Rzecznika Praw
Społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W kolejnej części publikacji opisana została pierwsza z inicjatyw w ramach działania na rzecz realizacji tego pomysłu, jaką było przeprowadzenie
wśród trzech grup interesariuszy badania ankietowego na temat potrzeby
powołania nowej instytucji. O zdanie zapytano obywateli mających doświadczenie ubóstwa, korzystających i niekorzystających z pomocy społecznej,
pracowników pomocy społecznej oraz pracowników naukowych zajmujących się badaniem polityki społecznej i problemów społecznych.
W następnych rozdziałach zamieszczony został opis koncepcji Rzecznika
Praw Społecznych oraz projekt ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie określono cele
nowej instytucji, zadania oraz sposób jej organizacji i pracy (sieć rzeczników
wojewódzkich).
Publikację kończy krótkie zestawienie argumentów (zarzutów) wyrażających sceptyczne stanowisko wobec powołania nowego rzecznika praw.
Pojawiały się one w wypowiedziach respondentów odpowiadających na ankietę wspomnianą wyżej oraz w dyskusjach zespołu Naszych Głosów. Na
te krytyczne głosy można przekonująco odpowiadać, co zostało pokazane
w zestawieniu.
Mamy nadzieję, że ta publikacja i idee, które ona niesie przyczyni się do
proponowanej przez nas zmiany instytucjonalnej. Wiemy, że prawa osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce są zaniedbywane i czas na to, abyśmy jako społeczeństwo odpowiedzieli na to wyzwanie.
RYSZARD SZARFENBERG
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JÓZEF WRZESIŃSKI

Wiedza prowadząca do działania
Przemówienie wygłoszone przez ojca Józefa Wrzesińskiego, założyciela
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, 3 grudnia 1980 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu z okazji otwarcia obrad Stałego Komitetu ds. Badań
Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego4

Wstęp
Pragnę podziękować za to, że odpowiedzieliście Państwo na nasz apel i zechcieliście spotkać się w grudniu, miesiącu, w którym każdy z nas ma tyle
obowiązków. Witając Was w siedzibie UNESCO, uświadamiam sobie, że już
od dwudziestu pięciu lat uczeni, badacze, specjaliści podzielają nadzieje i niepokoje Ruchu ATD Czwarty Świat. To ponad ćwierć wieku wiernego zaangażowania i wspólnej troski z Waszej strony i środowisk, które reprezentujecie.
Nasz Ruch w latach sześćdziesiątych założył własny Instytut Badawczy.
Impulsem do jego powstania były kontakty z międzynarodową społecznością
badaczy. Zaczęło się od więzów przyjaźni, które przerodziły się w regularną
współpracę. W roku 1964 pojawiła się potrzeba stworzenia grupy, wspólnych
rozmów i działań, które pozwoliłyby się wspierać, a jednocześnie wychodzić
na zewnątrz.
Dlatego też takie spotkanie jak dzisiaj, w obrębie Komitetu, nie jest niczym nowym dla historii Ruchu. Nowością jest jedynie jego stały charakter.
To dopiero w 1979 r. ogłosiliśmy publicznie potrzebę stworzenia na forum
międzynarodowym stałej grupy, która pełniłaby ważną funkcję w życiu społeczności narodowych i międzynarodowych.
Tego ranka nie chcę jednak mówić ani o historii Komitetu, ani o potrzebie jego stałego charakteru. O tym wszystkim dyskutowaliśmy w ramach
Komitetu i składających się nań grup roboczych począwszy od 1979 r. Nasze
podstawowe wspólne idee można znaleźć w sprawozdaniach Komitetu.
Tytuł francuskiego oryginału La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui
conduise au combat. Tekst ukazał się w przeglądzie „Revue Qart Monde” w 1991 r.  
Nieco inną wersję przemówienia, przetłumaczoną na język angielski, pt. Knowlege that Leads
to Action, opublikowano w pracy zbiorowej Participatory Approaches to Attacking Extreme
Poverty: Cases Studies Led by International Movement ATD Fourth World pod redakcją Xaviera
Godinota oraz Quentina Wodona, World Bank Working Paper, nr 77, Washington D.D. 2006.
Autorami tego tłumaczenia są Alice Husson, Bruno Tardieu, Xavier Louveaux, Charles Sleeth
oraz Charles Courtney. Także tę wersję brano pod uwagę przy tym tłumaczeniu.
4
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Chciałbym powiedzieć o roli Komitetu, jakiej dotychczas nikt nie spełniał
w Ruchu (a wedle mojej najlepszej wiedzy także nigdzie na świecie). Chodzi
mianowicie o zadanie, a wręcz obowiązek spoczywający na przedstawicielach świata nauki – zapewnienia wiedzy osób ubogich i wykluczonych należnego jej miejsca. Ten rodzaj wiedzy w szczególny sposób powinno się cenić,
ponieważ jest to wiedza niezastąpiona, ma charakter wyjątkowy, jest wiedzą
autonomiczną, a jednocześnie stanowi uzupełnienie innych rodzajów wiedzy
o ubóstwie. Naszym obowiązkiem jest wspierać rozwój tego rodzaju wiedzy.
Wiąże się z tym, jak możecie się domyślić, drugi obowiązek, a więc wspieranie i umacnianie wiedzy tych osób, które są blisko najuboższych i działają
wraz z nimi.
Usłyszeliście już o dwóch komponentach naszej wiedzy o ubóstwie. Trzeci
komponent stanowi Wasza wiedza – jako obserwatorów z zewnątrz. Kwestie
te poruszamy nie pierwszy raz, jednak z uwagi na naszą wspólną pracę podczas bieżącej sesji i w przyszłości pozwolę sobie jeszcze raz doprecyzować kilka myśli Ruchu na ten temat. Przemyślenia te to owoc dwudziestu pięciu lat
spotkań osób najuboższych i badaczy.

Wiedza akademicka o ubóstwie jako wiedza komplementarna
Pytania, jakie zadaje sobie Ruch i jakie zadaje sobie również nasz Komitet,
są – według mnie – następujące:
– Jakiej wiedzy potrzebują najubożsi?
– Jakiej wiedzy potrzebują grupy wolontariuszy?5
– Jakiej wiedzy potrzebuje nasze społeczeństwo i społeczność międzynarodowa, aby skutecznie walczyć z ubóstwem i wykluczeniem?
Bez wątpienia na podstawie własnych doświadczeń życiowych możemy
stwierdzić, że każdy z nas przeszedł okres, w którym na to pytanie odpowiedziałby, że potrzebujemy wiedzy akademickiej. Wielu z nas sądziło, że jest to
wiedza najbardziej użyteczna w działaniu, a więc taka, dzięki której będzie
można wpływać na politykę i prawo, oraz że jest to taka wiedza, którą zdobywa się na uniwersytecie albo w innej instytucji naukowej. Wiele oczekiwaliśmy od wiedzy, do której mają dostęp badacze, wykładowcy, naukowcy
zajmujący się opisem rzeczywistości, ale jednocześnie żyjący w warunkach
odmiennych od osób wykluczonych.
Jest to nawiązanie do specyfiki działania Ruchu ATD. Na całym świecie w lokalnych zespołach pracują tzw. stali wolontariusze ATD, a więc osoby, które angażują się w działania Ruchu
w pełnym wymiarze (przyp. tłum.).

5
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Wiedza akademicka była ceniona za metodologię, rygory poznawcze,
obiektywizm. Poszukującym jasnych i merytorycznych rozwiązań złożonych problemów wyżej wymienione cechy miały gwarantować skuteczność
i przejrzystość działań podejmowanych na rzecz najbiedniejszych w przeciwieństwie do stronniczości, której dopuszczali się politycy.
Uniwersytety były zatem postrzegane jako instytucje wiarygodne, miały być schronieniem dla tych, którzy nie chcieli ulec błędnym ideologiom,
zarówno dominującym, jak i marginalnym. Na naszych uniwersytetach także w pewnym stopniu próbowaliśmy stosować takie podejście. Nie byliśmy
w błędzie, ale i nie mieliśmy całkowicie racji.
Nie chodzi o to, że nauka, zwłaszcza nauki humanistyczne i społeczne,
nie są ani neutralne, ani obiektywne. Nie chodzi o powiązania nauki i metodologii badań z ideologią. Zagadnienia te są ciekawe, ale moim zdaniem
drugorzędne.
Sedno problemu stanowi fakt, że nie udało się nam dostrzec, iż wiedza
uniwersytecka dotycząca ubóstwa i wykluczenia, tak jak zresztą każdy punkt
widzenia, jest niepełna. Nie powiedzieliśmy jasno i nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni tego zrozumieć, że wiedza uniwersytecka może mieć jedynie charakter pośredni i informacyjny. Brakuje jej bezpośredniego zetknięcia z rzeczywistością, a tym samym nie może mobilizować i inspirować do działania.
Wielu z nas przeżyło rozczarowanie, gdy jakieś badanie nie dało rezultatów. Być może nie dość uwagi poświęciliśmy temu, że badania akademickie w ścisłym znaczeniu prowadzą do abstrakcji, do obrazu rzeczywistości
obserwowanej z zewnątrz, wyrażonej językiem pozbawionym barw, uczuć
i tego wszystkiego, co pobudza ludzi do działania na rzecz innych.
W ramach kompleksowej wiedzy na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego, mającej za zadanie dostarczać informacji i prowadzić do działania,
wiedza akademicka nie stanie się niczym więcej niż tylko jednym z jej komponentów, i to komponentem informacyjnym, „bez życia”, jeśli można tak
powiedzieć, dopóki nie uwzględni się dwóch pozostałych elementów. Te dwa
pozostałe to:
– wiedza, którą najubożsi i wykluczeni uzyskują na podstawie ich bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości ubóstwa oraz rzeczywistości narzucanej im przez otaczający ich świat;
– wiedza osób, które działają wśród doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz pracują z nimi.
Podobnie jak całe społeczeństwo, uniwersytety także uległy złudzeniu
nadrzędności wiedzy akademickiej, której świat potrzebuje, by walczyć
–8–

z biedą. A kiedy najbardziej wnikliwe badania i analizy zniknęły w szufladach polityków i urzędników, uznaliśmy, że stało się tak z powodów politycznych. To prawda, ale nie uwzględniono tego, że problem stanowią nie
tylko politycy, ale także nasze badania, które nie potrafiły zachęcić polityków do działania.
Środowisko akademickie nie dostrzegło, iż niemożność bezpośredniego
przełożenia ich wiedzy na działania polityczne może być przypisana temu, że
jest to wiedza o charakterze dyrektywnym, ale nie mająca siły przekonywania
i że te brakujące elementy wiedzy powinny pochodzić nie od badaczy, ale od
osób ubogich i od tych, którzy z nimi pracują.

Bez wolności myślenia nie ma porozumienia
Oczywiście, nie wszyscy badacze pomijali dwa pozostałe komponenty
wiedzy, a więc wiedzę pochodzącą od ubogich oraz od tych, którzy z nimi
pracują i działają. Jednakże, i tu tkwi sedno sprawy, komponenty te nie były
postrzegane jako autonomiczne, o twórczym charakterze. Badacze szybko
przekształcili tę wiedzę w obiekt swoich własnych badań: była ona dla nich
źródłem informacji, które mogli wykorzystać do własnych celów, a nie równorzędnym projektem badawczym. Niekiedy wpisywali je w kontekst swoich
własnych analiz jako zewnętrzni obserwatorzy życia ubogich i podejmowanych przez nich działań. Przywłaszczali więc sobie cudzą wiedzę, oddzielając
ją od jej pierwotnego celu. Co więcej, bardzo często badacze ci nieświadomie
lub mimowolnie zniekształcali lub paraliżowali myśl swoich rozmówców.
Działo się tak dlatego, że nie uznawali jej samodzielności i kierowali się tokiem własnego myślenia. Traktowali swoich respondentów jako źródło informacji, a nie jako osoby myślące niezależnie.
Jeżeli chodzi o sposób komunikowania się z biednymi, to wieloletnie doświadczenia uczą nas, że nawet tzw. metoda uczestnicząca praktykowana
przez antropologów oraz etnologów niesie ze sobą ryzyko przywłaszczenia,
zniekształcenia, a nawet unicestwienia myśli ubogich. A dzieje się tak dlatego, że obserwacjom tym przypisuje się cel, który jest zewnętrzny w stosunku
do sytuacji życiowej ubogich, sytuacji, której oni sami ani nie wybrali, ani nie
określiliby jej tak jak badacze. W istocie nie jest to więc obserwacja uczestnicząca, gdyż refleksje badaczy z jednej strony i osób poddawanych obserwacji
z drugiej mają zupełnie różne cele.
Nie chodzi tutaj o wybór niewłaściwej metodologii, ale raczej o samą
sytuację życiową. Tylko przez zmianę sytuacji życiowej można znaleźć rozwiązanie problemu. Co więcej, nawet obserwacja uczestnicząca, która nie
–9–

wywierałyby negatywnego wpływu na myślenie grupy o określonych kompetencjach i kulturze, niesie ze sobą ryzyko zniekształcenia myśli najbiedniejszych, którzy nie mają równie wysokich kompetencji.
Podobne trudności występują w przypadkach współpracy badaczy
i praktyków. Trudności tego typu były wielokrotnie poddawane analizie.
Na przykład mówi się, że grupom wolontariuszy nie udaje się współpracować z badaczami, ponieważ nie widzą w tym sensu i są negatywnie nastawieni do nich oraz ich braku zrozumienia dla realiów życia codziennego
i jego nieprzewidywalności. Mówi się też, że współpraca jest nieefektywna,
ponieważ praktykom brakuje umiejętności logicznego rozumowania i że
w swoich działaniach kierują się raczej intuicją i wrażeniami niż racjonalną
analizą.
Być może w powyższych uzasadnieniach jest trochę prawdy, ale wydaje
się, że nie sięgają one sedna. Podstawowym problemem jest to, że jeżeli praktycy mają wnieść istotny wkład w badania, muszą być traktowani nie tylko
jako źródło informacji, ale jako osoby myślące, które własnymi sposobami
dążą do uzyskania wiedzy zgodnej ze swoimi celami.
Tutaj znów obawiam się, że nawet badacze nauk społecznych analizujący działania i ich skutki mogą wyciągać błędne wnioski. Czyż nie jest tak,
że pojawiają się oni, gdy kości zostały rzucone, po fakcie próbując zrozumieć sytuację całkowicie dla nich obcą? Stają twarzą w twarz z sytuacją, która
jest inna od wszystkiego, co znają; stykają się z destabilizacją, o której mają
niewielkie pojęcie. Zrozumienie i uchwycenie dynamiki analizowanej sytuacji nie jest możliwe dopóty, dopóki nie doświadczy się samemu, jak kruche
i niepewne są podstawy, na których próbuje się opierać działanie wśród osób
najbiedniejszych. Działanie to można zrozumieć jedynie w takim stopniu,
w jakim uczestniczyło się w rozwoju myśli danej grupy praktyków i przyjęło
przyświecające im cele.
Chciałbym zaznaczyć, że celem moim nie jest wytknięcie słabości badań
akademickich wynikających z problemów komunikacyjnych. Zamierzałem
przede wszystkim pokazać, że badania te, niezależnie od ich jakości, nie
mogą dać wiedzy wyczerpującej. Badacz sam nie jest w stanie dostarczyć pełnej wiedzy, która pozwoliłaby na skuteczną walkę z nędzą. Wróćmy jeszcze
na moment do dwóch pozostałych źródeł wiedzy. Mogą one stanowić istotne uzupełnienie wiedzy uniwersyteckiej dopiero wtedy, kiedy traktowane są
jako autonomiczne oraz mające własne cele.
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Tajemniczy ogród najuboższych
Zastanówmy się przez chwilę, jaka jest wiedza i sposób myślenia ludzi
Czwartego Świata6. Muszą radzić sobie myślowo nie tylko ze swoją sytuacją
życiową, ale i ze światem, który więzi ich w ubóstwie i w którym panuje tak
duży kontrast między tym, jak powinni być traktowani najubożsi, a tym, jak
są traktowani.
Nie trzeba przypominać, że myślenie i wiedza to rodzaj aktywności, do
której zdolny jest każdy człowiek, niezależnie od posiadanych zdolności i doświadczenia. Każdy stara się poznać i zrozumieć rzeczywistość po to, aby
zrealizować własny cel. Ponieważ myślenie nakierowane jest na cel, każda
myśl może stać się aktem osobistego wyzwolenia. Opierając się na swoich
doświadczeniach w różnych obszarach ubóstwa, Ruch ATD Czwarty Świat
może zaświadczyć, że każda osoba i każda grupa nosi w sobie taki potencjał,
niezależnie od tego jak skromne ma zdolności myślenia i analizy. Każdy człowiek i każda grupa poszukuje zrozumienia siebie i swojej sytuacji po to, aby
panować nad swoim przeznaczeniem, zamiast poddawać mu się z lękiem.
Ci, którzy sądzą, że ludzie mogą zostać całkowicie spauperyzowani, zredukowani do apatii, tak że nie myślą, że zrzekają się swojej niezależności, a ich
życie sprowadza się do przetrwania, popełniają poważny błąd. Ignorują oni
strategie samoobrony, które budują najubożsi, aby wydostać się spod wpływu
osób, od których są zależni. Ubodzy chronią swoją egzystencję, ukrywają ją
starannie, jakby za zasłoną, i stwarzają iluzje przeznaczone dla zewnętrznych
obserwatorów. Badacze często pomijają rozpaczliwe wysiłki, jakie podejmują
osoby ubogie, które wciąż pytają same siebie: „Kimże ja w końcu jestem?”,
lub nieraz mówią: „Traktują mnie jak psa, jak nic nie wartego tchórza, idiotę,
jak przedmiot”, „Czy rzeczywiście jestem nic nie wartym tchórzem?”. A także
usiłują przebić się przez fałszywe oskarżenia i etykietki, jakie im się przypisuje, powtarzając: „Ależ ja nie jestem psem. Nie jestem idiotą, za którego mnie
uważają. Dużo wiem na temat spraw, których oni i tak nigdy nie zrozumieją”.
Nadchodzi taki moment, kiedy mimo wątpliwości co do własnej wartości takie przekonanie staje się niezwykle silne. I osoba wypowiadająca takie słowa, wyniszczona i udręczona życiem, ma rację. Na pewno wie więcej
niż ktokolwiek mógłby zrozumieć lub sobie wyobrazić. Jej wiedza nie jest
Od początku istnienia Ruchu szukano takiego określenia osób doświadczających ubóstwa,
które nie powielałoby negatywnych stereotypów, ale wzmacniało ich poczucie godności i tożsamości. „Czwarty Świat” jest nawiązaniem do mało znanego epizodu z czasów rewolucji
francuskiej, kiedy to arystokrata Dufourny de Villiers w dziele Kroniki czwartego stanu upominał się o prawa grupy najbiedniejszych obywateli (przyp. tłum.).
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uporządkowana, ale jest wiedzą o życiu w pogardzie i wykluczeniu. Obejmuje
ona wszystko to, co jej się przydarza, cierpienie, jakie przeżywa, ale i walkę
z przeciwnościami i nadzieję na lepszą przyszłość. Jest także wiedzą o otaczającym ją świecie, o pewnych postawach wobec biednych, których świadomi są tylko sami biedni. Nawet najlepszym badaczom trudno wszystko to
sobie wyobrazić. Nie są w stanie sformułować właściwych hipotez i pytań.
Muszą stawić czemuś czoło, ale nie mają potrzebnych ku temu narzędzi. Jest
to, można powiedzieć, tajemniczy ogród najuboższych. Wstęp jest dozwolony tylko dla tych, którzy zmienią swoją sytuację życiową i będą w stanie
zdobyć zaufanie ubogich, tak aby odważyli się oni mówić – otworzą się na ich
zrozumienie. Inaczej trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób ktoś, kto pochodzi z innego świata i czyje myślenie zostało przez ten świat ukształtowane,
mógłby zostać wpuszczony do tajemniczego ogrodu. Jest jeszcze coś. Osoby
z zewnątrz nie mają do tego prawa.
Tak naprawdę nikt nie ma prawa, nawet w imię nauki, tłumić cudzych dążeń do wewnętrznego wyzwolenia, nawet jeżeli są one nieporadne, ale jednak
niesłabnące. Żaden badacz nie ma prawa wykorzystywać do własnych celów
starań osób najbiedniejszych. Musimy stale pamiętać, że wykorzystywanie
najbiedniejszych jako obiektów badawczych, zamiast skłaniania ich do samodzielnego myślenia, jest aktem zniewolenia. Tym bardziej że ich myślenie jest
zawsze poszukiwaniem historii i tożsamości i to oni sami mają bezpośredni
dostęp do tego, co stanowi sedno odpowiedzi. Zadają sobie o wiele więcej
pytań na temat swojej historii oraz tożsamości niż na temat potrzeb czy nawet
praw, ponieważ intuicyjnie uważają, że dzięki zadawaniu sobie takich pytań
znajdą drogę do wolności.
Nie chcę przez to powiedzieć, że mówienie osobom żyjącym w ubóstwie
o ich prawach lub pytanie ich o potrzeby zawsze jest błędem. Może być jednak dla nich wyzwalające tylko o tyle, o ile dialog odbywa się w kontekście
ich tożsamości historycznej, rozumianej tak jak oni ją rozumieją, a jedyna
wiedza, jaka jest dla nich pomocna, to taka, która traktuje osoby ubogie podmiotowo i daje im narzędzia do realizacji ich praw i potrzeb.
Do tej pory było raczej na odwrót. Przez cały okres tzw. wojny z biedą (war
on poverty7) w Stanach Zjednoczonych nie powstała ani jedna praca badawcza
Określenia tego po raz pierwszy użył prezydent Lyndon B. Johnson w stosunku do ustawy
z 1964 r. dotyczącej pomocy społecznej. Ustawa, której był inicjatorem, miała dać odpowiedź
na wysoką stopę ubóstwa w społeczeństwie amerykańskim. Istotnym elementem programu
było zwiększenie nakładów z budżetu federalnego na pomoc społeczną oraz zintensyfikowanie roli państwa (przyp. tłum).
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poświęcona życiu tych, o których w tamtych czasach mówiono hard-core
poor („zatwardziali biedacy”). Nie mówiąc o tym, że nie było również badań,
które powstałyby we współpracy z samymi „zatwardziałymi biedakami”.
Odnosi się to także do Wielkiej Brytanii, a więc kraju, który stawia się za
wzór, ponieważ od lat systematycznie są tam prowadzone badania nad stanem ubóstwa, nawet w okresie dobrobytu w latach sześćdziesiątych. Ale nawet tam kwestia tożsamości nie jest uwzględniana. Osoby żyjące w ubóstwie
są postrzegane wyłącznie przez pryzmat ich potrzeb i braków. Tendencję tę
można częściowo przypisać szacunkowi, jaki badacze mają dla najuboższych,
i ich trosce o nienadawanie im etykietek, a tym samym nieprzyczynianie się
do segregacji. Czy jest to jednak podejście słuszne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tożsamość historyczna jest źródłem siły i godności i że to tożsamość
niesie ważne przesłanie dla całego społeczeństwa?
To rodziny Czwartego Świata nauczyły nas, że mówić do nich wyłącznie
o ich potrzebach lub w kontekście wskaźników społecznych, które opisują tę
grupę, nie pomagając im jednocześnie lepiej zrozumieć ich własnej historii
i tego, co ich jednoczy, to kolejny sposób ich zniewolenia. To same rodziny
zwracają się do Ruchu z prośbą, która nie brzmi „Wytłumaczcie nam”, ale raczej „Pomóżcie nam myśleć”. Coraz więcej rodzin mówi: „Musimy myśleć, bo
inaczej nikt nas nie zrozumie”.

Jak wspierać dążenia Czwartego Świata do poznania
Liczymy na Was – jako na naukowców – że będziecie dokładnie badać
i analizować to, czego Czwarty Świat nauczył nas o swoim prawie do posiadania własnej myśli i do uznania swojej autonomicznej wiedzy. To od nas
i od Was zależy, czy nauczymy się wspierać wysiłek podjęcia refleksji przez
osoby najuboższe. Nawet jeżeli rodziny Czwartego Świata pokazały wyraźnie, że chcą myśleć samodzielnie, to jednocześnie nigdy nie twierdziły, że nie
potrzebują pomocy. Wręcz przeciwnie – gdziekolwiek trafiają nasze ekipy,
słyszymy tę samą prośbę: „Wy, którzy nauczyliście się myśleć, nauczcie nas,
jak to robić”. Czy to w Gwatemali, Szwajcarii, Nowym Jorku, Bangkoku, czy
w ubogich dzielnicach Londynu, najbiedniejsi potrzebują obecności, ale nie
„ekspertów od myślenia” (tych widzieli już zbyt wielu), ale kompetentnych,
inteligentnych mężczyzn i kobiet, którzy mogą nauczyć ich, jak myśleć, a jednocześnie nie będą im narzucać swojego sposobu myślenia.
Czy posiadamy do tego odpowiednie narzędzia oraz metodologię? Nie
mam co do tego pewności. Pojawili się już pionierzy. Ale ostrożna analiza eksperymentów prowadzonych w kilku krajach pozostawia pewne wątpliwości.
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Wydaje się, że projekty realizowane w duchu „uświadomienia” najuboższych
w Ameryce Łacińskiej, Indiach czy nawet w Europie pomijają osoby ubogie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wioski indiańskie w Kolumbii, chatki nietykalnych w Indiach, slumsy w Kalkucie czy najbiedniejsze osiedla
w Portugalii, najbiedniejsi mieszkańcy bywają marginalizowani nawet w tego
typu projektach.
Być może należy sobie postawić pytanie, czy projekty te nie narzucają
mieszkańcom Dalekiego Wschodu zachodniego języka i zachodnich koncepcji. Czy ludzie ci użyliby wyrażeń brzmiących tak bardzo znajomo dla zachodniego ucha: „próba sił”, „zniewolenie człowieka przez człowieka”, „walka
klasowa”? Czy nie woleliby mówić językiem swojej własnej cywilizacji?
Uważamy, że nasz Komitet ma coś do powiedzenia w odpowiedzi na pytanie, jakie warunki należy spełnić, aby zagwarantować rzeczywiste wsparcie dla rozwoju myśli i wiedzy najuboższych. Nasz Komitet powinien i może
ukazywać znaczenie myśli najuboższych nie tylko w kontekście ich udziału
w walce przeciwko wykluczeniu, ale i po to by włączyć w tę walkę całe społeczeństwo. Powraca tutaj echem pytanie, które zadaliśmy sobie na początku:
jakiej wiedzy potrzebujemy wszyscy?
To miałem na myśli mówiąc, że bez wiedzy, którą mają osoby żyjące
w ubóstwie i którą powinny móc rozwijać, wiedza akademicka niesie ze sobą
ryzyko pozostania wiedzą fragmentaryczną i bezduszną, a tym samym nie
będzie mogła pobudzić ludzi do działania i walki. Nie wgłębiając się w filozofię czy w psychologię, podajmy powody, dla których – według doświadczenia
Ruchu – tylko głos osób żyjących w ubóstwie może pobudzać do działania,
a wszystkie inne rodzaje wiedzy mają charakter pomocniczy.
Po pierwsze, w świecie pełnym szlachetnych inicjatyw i apeli o niewielkim znaczeniu nie udaje się zachęcić ludzi do trwałych działań. Wiedza
cząstkowa, która nie pokazuje sedna sprawy, a więc cierpienia i nadziei
osób wykluczonych, nie przemówi do serc ludzi i nie zainspiruje ich do zaangażowania się. Nasz Ruch, złożony ze zwykłych obywateli, osiągnął cele,
które przy skromnych zasobach wydawały się niewyobrażalne, właśnie dlatego, że nigdy nie przestał ukazywać, jakie skutki niesie ze sobą skrajne
ubóstwo.
Jedynie najubożsi znają jego straszliwe konsekwencje. Zaznali niesprawiedliwości, naruszeń praw człowieka, cierpienia związanego z wykluczeniem.
To oni wiedzą, co musi się zmienić w sercach, umysłach obywateli i funkcjonowaniu demokracji. Wnioski z badań akademickich są zaledwie słabym
odbiciem ich przeżyć, spłaszczoną formą przekazu.
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Po drugie, kiedy spojrzymy na przesłanie rodzin Czwartego Świata jako
na jedną całość, to uderza fakt, iż trafia ono w sedno, zawiera w sobie wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o tym, jakie jest i jakie powinno być społeczeństwo. Niektórzy z was przypominają sobie nasze starania o rozpowszechnianie tego przesłania w latach sześćdziesiątych na forum Międzynarodowego
Towarzystwa Socjologicznego. W latach siedemdziesiątych z kolei realizowaliśmy pilotażowy projekt „Europejski program badań i przeciwdziałania
ubóstwu”. Nasz Ruch zaproponował narzędzia i warunki, które najuboższym
z najuboższych w Unii Europejskiej mają umożliwić mówienie własnym głosem zamiast głosem socjologów. Mimo że nasza propozycja przypadła na
okres bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, eksperci rządowi nie wykazali nią zainteresowania.
Praktyka pokazuje, że Ruch zyskuje nowych członków tylko wtedy, gdy
oddaje głos rodzinom Czwartego Świata i pozwala im wyrażać ich własną
prawdę. Jesteśmy jedynie organizacją pozarządową, a jeżeli udaje się nam
trwać i rozwijać się, to czyż nie dzieje się tak dlatego, że przesłanie najuboższych ma tak wielką siłę przekonywania, gdyż w swojej istocie jest nie do
odrzucenia?
Pozwolę sobie ponownie powtórzyć, że dla Ruchu najważniejsza jest walka o to, aby najubożsi mogli mówić do swoich współobywateli własnym głosem, a nie w tłumaczeniu na język badaczy. Czy nie powinniśmy uznać tego
faktu z pokorą? Udaje nam się zyskiwać poparcie polityczne, ponieważ ludzie
zdają sobie sprawę, że nasz Ruch umożliwia osobom żyjącym w ubóstwie zabranie głosu i stwarza im warunki, by zostali wysłuchani.
Nasz Komitet przynajmniej część czasu powinien przeznaczyć na wspieranie najuboższych w ich refleksji, co jest niezbędnym warunkiem, aby zrozumieć wykluczenie, w tym także zabieranie głosu przez najuboższych, gdyż to
ono mobilizuje współobywateli do działania. Kwestia ta zostanie poruszona
podczas debaty „Czwarty Świat w Afryce”. Temat ten ponownie będzie podjęty w czasie dyskusji na temat znaczenia europejskiej polityki dotyczącej ubóstwa w państwach członkowskich. Wreszcie po raz trzeci pojawi się w tekście,
który przedstawi profesor Jona Rosenfeld i wprowadzi nas w problematykę
partnerstwa w walce z wykluczeniem.
Pytanie, które sobie postawiliśmy, stanowi punkt odniesienia dla
wszystkich dyskusji zaplanowanych podczas dzisiejszej sesji, ale jednocześnie wskazuje ramy istnienia Komitetu i sposobu planowania jego celów
długoterminowych. To dlatego należało je zadać już na samym początku
konferencji.
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Działania, które same w sobie stanowią myśl i przesłanie
Czy dotychczasowe uwagi o konieczności zachowania niezależnego charakteru wiedzy pozyskiwanej przez praktyków wymagają jeszcze uzupełnienia? To, co powiedzieliśmy o prawach Czwartego Świata, odnosi się także
w sposób oczywisty i do osób pracujących z biednymi. Ich zadaniem jest
rozwijanie szczególnej wiedzy, która musi opierać się na działaniach, doświadczanych przeciwnościach i niepewności, uwzględniać reakcje i zmiany,
a także nowe idee i projekty, które powstają w wyniku ich obecności i pracy.
Myślenie to powinno być wspierane przez kompetentne osoby z zewnątrz, ale
jednocześnie rozwijać się w sposób swobodny i być nakierowane na własne
cele.
Osoby odpowiedzialne za działania potrzebują takiego myślenia, żeby
spełnić spoczywające na nich obowiązki. Oczywiste jest, że rodzinom
Czwartego Świata potrzebna jest obecność grup wolontariuszy zdolnych do
samodzielnego myślenia.
Także działacze, tak samo jak osoby najbiedniejsze, mogą stać się przedmiotem badań akademickich. Podejmowane są również próby ewaluacji ich
działań. Chociaż istnieją na ten temat interesujące badania, to odnosimy się
do nich z rezerwą. Niepokoi nas fakt, że badania te, będąc próbą uchwycenia
istoty działań od zewnątrz, nie mogą przecież zastąpić wiedzy, którą przynoszą działania o sobie i dla siebie. Jest to obszar, który pozostaje niemal
niedostępny dla specjalistów z zakresu nauk społecznych, dla tych samych
powodów, dla których rzeczywistość doświadczana przez najbiedniejszych
pozostaje poza ich zasięgiem.
Wiedza praktyków, jako wspomniany wcześniej trzeci rodzaj wiedzy, jest
niezbędnym komponentem wiedzy twórczej i kompleksowej na temat ubóstwa. Społeczeństwo potrzebuje tego rodzaju wiedzy, aby działać. Potrzebne
są mu przykłady zaangażowanych w działanie obywateli. Powinno ono słuchać działaczy tak samo, jak powinno słuchać naukowców.
Czyż poza świadectwem ubogich to właśnie nie świadectwo wolontariuszy pobudza ludzi do działania? Usłyszane historie mogą wzbudzić w innych
pragnienie i odwagę potrzebne do tego, aby to oni z kolei podjęli działanie.
I tutaj badacze mogą wyświadczyć nieocenioną przysługę działaczom,
okazując wsparcie i uznanie dla tego rodzaju wiedzy, zamiast wykorzystywać
ją do własnych celów.
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Komitet gotowy do działania
Można powiedzieć, że to osoby najuboższe uświadamiają nam, jak ważna
jest rola badaczy uniwersyteckich. Chodzi o przywrócenie należnego miejsca wiedzy ubogich, wsparcie oraz rozwój nowego podejścia do wiedzy na
temat ubóstwa, a wreszcie o współpracę między badaczami, praktykami oraz
osobami doświadczającymi ubóstwa. Komitet może mieć w tym względzie
istotny wkład.
Badacze mogą działać w innych ważnych obszarach, jednak praca, jaką
podejmuje Komitet, wydaje się w tym momencie najpilniejsza, najpotrzebniejsza oraz najbardziej innowacyjna. Pod warunkiem, że będziemy postrzegać Komitet, w który wkładamy tyle energii i z którym wiążemy tak duże nadzieje, jako źródło inspiracji do działania.
Tłumaczenie MAGDALENA MACIŃSKA
Artykuł w polskiej wersji językowej ukazał się pierwotnie w kwartalniku
„Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, lipiec – wrzesień 2010, tom IV.
Dziękujemy redakcji kwartalnika za możliwość przedruku.
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Działanie Nasze Głosy – dialog i partycypacja
sposobem na poprawę polityki społecznej
Nasze Głosy to partycypacyjne działanie ruchu ATD Czwarty Świat
w Polsce, które trwało od 2016 do 2020 r. W tym czasie połączyło 50 osób
z Polski z bardzo różnych środowisk działających na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Naukowcy, praktycy działający w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania ubóstwu oraz osoby, które
na co dzień zmagają się z licznymi problemami spowodowanymi biedą,
regularnie spotykali się, aby wspólnie wypracować rekomendacje dotyczące poprawy polityki społecznej w Polsce. Wzajemny szacunek, uznanie
wiedzy i doświadczenia każdego uczestnika było kluczem do sukcesu tego
działania.
Działanie Nasze Głosy składało się z dwóch etapów. Pierwszy zaczął
się w 2016 r. jako część międzynarodowego projektu finansowanego przez
Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli”. W tym
czasie uczestnicy z Polski pracowali nad rekomendacjami dotyczącymi poprawy polityki społecznej. Po ukończeniu europejskiego projektu
w 2017 r. grupa postanowiła kontynuować współpracę i wypracować bardziej szczegółową propozycję zmian polityki społecznej. Tak zaczął się
drugi etap Naszych Głosów, w 2020 r. sfinansowany w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 Narodowego Instytutu
Wolności.
Jednym z najważniejszych wyników Naszych Głosów jest wypracowanie i uzasadnienie propozycji powołania Rzecznika Praw Społecznych. Taki
rzecznik byłby gwarantem poszanowania praw i wolności osób doświadczających ubóstwa, wspierałby dialog i porozumienie pomiędzy osobami
dotkniętymi ubóstwem a pomocą społeczną, działałby na rzecz poprawy
polityki społecznej. Innym rezultatem Naszych Głosów jest wypracowanie
dobrej praktyki dotyczącej uczestniczenia osób żyjących w ubóstwie w procesie przygotowania propozycji zmian polityki społecznej. Ich uczestnictwo jest nie tylko możliwe, ale też niezbędne, aby zmiany te rzeczywiście
odpowiadały potrzebom ich odbiorców.
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Our Voices 2016–2017
Międzynarodowy projekt Nasze Głosy
Spotkania Naszych Głosów zaczęły się jako część projektu „Europa dla
Obywateli” 2016–2017. Miał on na celu pogłębianie dialogu nad przyszłością Integracyjnej Europy Społecznej, włączenie osób doświadczających
ubóstwa i wykluczenia społecznego i opracowanie razem z nimi skutecznych rozwiązań. Projekt objął 100 obywateli z trzech krajów: Polski,
Hiszpanii i Irlandii. Partnerzy opracowali i zastosowali zróżnicowane podejścia partycypacyjne. Działanie zaowocowało stworzeniem dokumentu przedstawiającego część wiedzy wypracowanej w ramach projektu.
Został on zaprezentowany 15 czerwca 2017 r. w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu, podczas spotkania europosłów z Intergrupy ds. Ubóstwa
i Praw Człowieka.
Projekt trwał od stycznia 2016 r. do czerwca 2017 r. W tym czasie odbyły
się liczne spotkania lokalne w każdym z krajów oraz trzy spotkania europejskie: w Irlandii, Hiszpanii i w Polsce. Na zakończenie miało miejsce główne
spotkanie europejskie ze wszystkimi partnerami oraz gośćmi pracującymi na
szczeblu europejskim.

Kontekst i temat w Polsce
W ramach działań w Polsce mieszkańcy Kielc i Warszawy doświadczający
trudności życiowych zebrali się na pierwszym spotkaniu, żeby podzielić się
tym, co sprawia, że ze względu na swoją sytuację społeczno-ekonomiczną
czują się źle, niekomfortowo. Najczęstsze odpowiedzi to: brak podstawowych zasobów, brak akceptacji, 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
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i potrzebującymi), prowadzący do korzystnego i wspólnie wypracowanego
rozwiązania problemów zgodnie z prawami człowieka?”.
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 wiele osób,
które 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 brane pod uwagę
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 ubóstwie jest jedną
z przyczyn niepowodzeń programów przeciwdziałania ubóstwu. Osoby
żyjące w biedzie często doświadczają przedmiotowego traktowania – podczas stosowania procedur, wydawania decyzji, świadczeń, tworzenia zasad. Warunkiem wstępnym w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest traktowanie ich jako pełnoprawnych postaci 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 trzy–pięć osób na każdym spotkaniu.
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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 wnioski,
a następnie dyskutowali wspólnie nad nimi, 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 zaufania
między nimi. 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.
Marta Tymoszczuk, aktywna działaczka i członkini Ruchu ATD, zaangażowana w szczególności we wsparcie indywidualne w kontaktach z urzędami
i prowadzenie warsztatów, tak opowiedziała o pracy metodą krzyżowania
wiedzy:
„Na początku gryźliśmy się ze sobą, bo pracownicy socjalni stawiają na
swoje, a my na swoje. Mówiliśmy, jak wygląda nasza rzeczywistość i czego się
obawiamy. Były okropne walki, nie można było dojść do głosu, Nasze Głosy
przeradzały się w bitwy na słowa. Po dwóch miesiącach zaczęliśmy widzieć,
że możemy inaczej ze sobą porozmawiać, że pracownik socjalny to nie tylko
urzędnik, ale też człowiek. Pracownik socjalny też zobaczył, że nie jesteśmy
patologią, że z każdym trzeba porozmawiać i wytłumaczyć, a nie tylko powiedzieć: «tak jest i tyle».
Na początku pracownicy socjalni widzieli nas jako tych, którzy ciągle
czegoś potrzebują, a siebie jako pomagaczy, którzy wszystko lepiej wiedzieli
i wszystkie rozumy pozjadali. Widzieliśmy od swojego koryta, czego potrzebujemy, co nam się należy. Nie widzieliśmy współpracy, tylko zastraszanie.
Podczas pierwszych spotkań naukowcy używali żargonu naukowego, ale
jest go coraz mniej, teraz to jest przyjazna rozmowa. Każdy głos jest cenny.
Na początku ludzie doświadczający ubóstwa z mojej grupy nie wierzyli, że
to się uda. Myśleli, że oni nie dadzą nam nic zrobić. Dużo było tłumaczenia,
by wejść w skórę innej osoby. Dużo dało krzyżowanie wiedzy. My powiedzieliśmy to, co my wiemy, oni, co oni wiedzą, i wyszło na to, że mimo że jesteśmy
bezrobotni czy ubodzy, to nie znaczy, że mamy pustkę w głowie. Znaleźliśmy
wspólny język, do którego powinniśmy dawno dojść.
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Po jakimś czasie Nasze Głosy naprawdę fajnie wychodziły. Nie byliśmy
jak grupa, bardziej jak rodzina: dzwoniliśmy do siebie, czekaliśmy na kolejne
spotkania, piliśmy razem kawę.”

Diagnoza sytuacji w Polsce
Na początku projektu finansowanego przez Komisję Europejską 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
efektywniejsze 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).
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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.
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 dbać o zaufanie, jakim pracownik został obdarzony i nie ujawniać
otrzymanych informacji na temat danej osoby.

Rekomendacje
Podczas kolejnego etapu projektu finansowanego przez Komisję
Europejską 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.
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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 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.
Dalsza współpraca oparta na podmiotowym dialogu
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 ze 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
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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.

Kontynuacja projektu Nasze Głosy 2017–2020
Kontynuacja projektu w Polsce
Zakończenie projektu unijnego nie oznaczało końca Naszych Głosów.
Osoby z Polski zaangażowane w to działanie nie chciały poprzestawać na
stworzeniu rekomendacji. Postanowiły nadal się spotykać i dołożyć starań,
by proponowane przez nie rozwiązania weszły w życie.
Kontynuacja projektu zaczęła się w czerwcu 2017 r. od dyskusji, co można zrobić, by wprowadzić w życie wypracowane rekomendacje. Pojawiły się
różne pomysły: zorganizowanie dużego spotkania w Kielcach promującego
wyniki projektu, nawiązanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej
w Warszawie i zorganizowanie w nim warsztatów dla pracowników socjalnych, pozwalających postawić się na miejscu petentów, przygotowanie informatorów, opracowanie koncepcji rzecznika działającego w obszarze pomocy
społecznej i petycji do Senatu, żeby wykorzystał inicjatywę ustawodawczą
i wprowadził nową instytucję rzeczniczą. Powstały zespoły odpowiedzialne
za różne działania. Szybko jednak okazało się, że nie było wystarczających
zasobów na realizację tak ambitnych planów, a podzespoły nie miały takiej
mocy przerobowej jak cała grupa: siłą Naszych Głosów była jedność.
Przełomowym momentem było podjęcie decyzji, by skupić się na realizacji jednego celu i na nim skoncentrować energię wszystkich. Tak powstał
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nowy kierunek działania Naszych Głosów: działanie na rzecz powołanie
rzecznika.

Nowy sposób pracy
Dzięki spotkaniom w tym samym zamkniętym gronie (metoda pracy zakładała cykliczne spotkania tych samych osób), wspólnemu celowi i stałemu
dążeniu do wzajemnego zrozumienia między ludźmi narodziły się więzi zaufania i przekonanie, że razem mogą zdziałać wszystko. Ten sposób pracy
oznaczał jednak też, że grupa z czasem się zmniejszała, gdy niektóre osoby
z różnych powodów przestawały przychodzić na spotkania, a nikt nowy nie
dołączał. Jednocześnie byli ludzie żywo zainteresowani Naszymi Głosami,
którzy źle się czuli z tymi, że nie mogli dołączyć.
Razem z postanowieniem o kontynuacji projektu zostały podjęte decyzje
o zmianach formy współpracy:
– Pierwszą ważną zmianą było odejście od pracy w grupach wiedzy.
Uczestnicy działania nie chcieli się dłużej dzielić na „osoby z doświadczeniem ubóstwa”, „pomagaczy” i „akademików”. Ten podział służył zapewnieniu, że każdy będzie mógł swobodnie i bez skrępowania wypowiedzieć
się wśród osób z podobnym doświadczeniem, że wszystkie głosy zostaną
usłyszane i otrzymają wsparcie w postaci zrozumienia i znalezienia wspólnego języka między osobami z różnych grup. Udało się to osiągnąć i osoby
z Naszych Głosów były gotowe kontynuować dialog bez dalszego różnicowania ze względu na doświadczenie.
– Kolejną istotną decyzją było otwarcie grupy na nowych członków. W ten
sposób działanie nikogo już nie wykluczało, udało się natomiast zyskać nową
jakość, wiedzę i umiejętności. Było to też wyzwaniem. Osoby obecne w projekcie od początku miały dużo czasu, by przełamać dystans i nieufność między
osobami z doświadczeniem ubóstwa, pracownikami pomocy społecznej i naukowcami, pokonać uprzedzenia, wypracować kompromisy, a także nauczyć
się, jak ze sobą rozmawiać. Wprowadzenie nowych osób wymagało zainwestowania dodatkowego czasu, by pomóc im zrozumieć, jak zostały wypracowane
pewne wnioski, i odnaleźć się w zróżnicowanym gronie. Potrzebne były indywidualne spotkania, jak również momentami powrót do grup wiedzy.
Marta Tymoszczuk zauważyła: „Ważne są głosy nas wszystkich. Trudno
jest się wypowiedzieć ludziom, którzy nie byli od początku i nie mieli do czynienia z pracownikami socjalnymi. Na początku jest zahamowanie, to samo,
przez co my przechodziliśmy na początku. Potrzebne jest zobaczenie pracowników socjalnych jako ludzi, a nie jako funkcje.
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Musimy wysłuchać wszystkich stron. Każdy z nas przeszedł coś innego
i jeżeli powie to komuś, to mu ulży, ale najpierw musi się otworzyć i zobaczyć, że nie tylko on jest z tym problemem, bo tych problemów jest bardzo
dużo. Potrzebne jest zaufanie, że ten problem nie wyjdzie na zewnątrz, że nie
spowoduje kolejnych problemów, mimo że usłyszy go pracownik socjalny”.

Ankieta na temat idei rzecznika działającego w obszarze pomocy
społecznej
Wszyscy zgodzili się, że istnieje potrzeba dodatkowej ochrony praw osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i określenie nowych standardów
pomocy społecznej. O ile co do potrzeby powołania rzecznika panowała jednomyślność, to uczestnicy mieli różne wizje, jak ta instytucja powinna być
usytuowana w systemie, jak określić grupę docelową i jakie powinny być
podstawowe zadania rzecznika. Temat wzbudzał żywe dyskusje. Pojawił się
wniosek, że skoro nowa instytucje ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi,
to należy wyjść poza grono Naszych Głosów i zapytać poza ATD, czy ludzie
widzą potrzebę powołania rzecznika, czyich praw miałby on bronić i jakie
miałyby być jego główne zadania. W tym celu zostały przeprowadzone ankiety wśród trzech grup respondentów, różniące się między sobą metryczką
i sposobem, w jaki zostały przeprowadzone.
Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół składający się z reprezentantów trzech grup wiedzy. Najpierw odbył się pilotaż
w celu sprawdzenia, czy pytania są przejrzyste, zrozumiałe i niestygmatyzujące. Skorzystano ze sposobności, że 17 października 2017 r. w Kielcach
duża grupa ludzi zebrała się na obchodach Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem. W jadłodajni i schronisku dla osób bezdomnych zebrano opinie od 20 osób i na tej podstawie wprowadzono drobne poprawki do kwestionariusza. Dostosowano też metryczkę do respondentów: pracownicy
pomocy społecznej odpowiadali m.in. na pytanie o staż pracy i zajmowane stanowisko, naukowcy o dziedzinę naukową, a osoby z doświadczeniem
ubóstwa o doświadczenie z pomocą społeczną. Wybrano też różne sposoby
przeprowadzenia ankiet: pracownicy pomocy społecznej i naukowcy dotarli do innych reprezentantów swoich grup drogą elektroniczną, podczas gdy
osoby z doświadczeniem ubóstwa prowadziły ankietę w sposób bezpośredni
z innymi osobami z podobnym doświadczeniem. Do października 2018 r.
prowadzona była ankieta przez osoby z grupy doświadczenia ubóstwa. Od
początku grudnia 2018 r. do końca lutego 2019 r. zostały zebrane odpowiedzi
od pracowników pomocy społecznej i naukowców.
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Przygotowanie ankieterów
Osoby z doświadczeniem ubóstwa z Naszych Głosów starannie przygotowywały się do wejścia w rolę badacza. Paweł Ilecki, antropolog kultury,
doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, wówczas od 20 lat przebywający
w kryzysie bezdomności, dr Marianna Zieleńska, socjolożka zainteresowana
polityką walki z ubóstwem, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim,
i dr hab. Tomasz Kaźmierczak, kierownik Zakładu Teorii i Metod Pracy
Socjalnej na Uniwersytecie Warszawskim, wspólnie przygotowali Podręcznik
badacza, kilka stron najważniejszych wskazówek, jak taka ankieta ma być
prowadzona, na co trzeba zwracać uwagę, jaka jest metodologia badania,
i przeprowadzili dwa szkolenia.
Bardzo ważny był fakt, że z osobami z doświadczeniem ubóstwa rozmawiali ankieterzy sami mający podobne przeżycia. Paweł Ilecki opowiada:
„W literaturze nazywa się to opportunistic research. Osoba bada własne środowisko. Jest wtedy inaczej odczytywana, dlatego że albo to jest ktoś znajomy,
albo badany wie, że ta osoba, która przeprowadza badania, zna jego sytuację,
bo sama to przeżyła i wtedy te badania są dużo bardziej wiarygodne. Tutaj
badaczami były osoby, które same doświadczają ubóstwa i wykluczenia. Te
osoby miały dużo lepszą relację z respondentami. Wydaje mi się, że ten materiał jest bardziej wiarygodny, bo wszystkie osoby orientowały się w tematyce”.
Marta Tymoszczuk opowiedziała o przygotowaniach do prowadzenia badania: „Trzeba się było przyszykować, co tym ludziom powiedzieć, jak ich
zachęcić, by cokolwiek napisali i żeby mieli pojęcie, co ten rzecznik miałby
robić. Nieraz siedziałam z jedną ankietą dwie godziny, bo opowiadałam, pytałam ankietowanego, jak to rozumie; on mówił swoje obawy, więc wyjaśniłam, że to jest to samo, tylko inaczej ujęte”.

Rezultaty badania
Wyniki badania opracowane przez dr Mariannę Zieleńską zostały przeanalizowane przez grupę Naszych Głosów podczas spotkań w styczniu
i marcu 2019 r. Wyodrębniono najważniejsze informacje z punktu widzenia
planowania dalszych działań i lobbowania idei rzecznika. Najistotniejsze
było to, że zdecydowana większość głosów opowiadała się za jego powołaniem. Przewaga respondentów chciała, aby działał lokalnie. Stosunkowo
niewiele osób uznało za szczególnie ważną możliwość wpływania przez niego na prawo. Uczestnicy Naszych Głosów pracowali w grupach nad tym,
jak prezentować wyniki ankiety, i jednym z postulatów było uświadamianie,
jak ważna jest możliwość wpływania na zmiany legislacyjne. Największa
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rozbieżność, jeśli chodzi o odpowiedzi pracowników pomocy socjalnej oraz
osób doświadczających ubóstwa, dotyczyła tego, czyich praw powinien bronić rzecznik. Ustalając szczegóły, jak powinien działać, próbowano uwzględnić potrzeby zarówno osób korzystających z pomocy, jak i pracowników
instytucji udzielających pomocy społecznej.
Paweł Ilecki zauważył, że badanie wzmocniło wśród członków Naszych
Głosów przekonanie o słuszności idei powołania rzecznika, pokazując, że
projekt ma społeczne poparcie i instytucja jest potrzebna: „To był fajny czas
robienia tych ankiet, padały fajne odpowiedzi, powstało wtedy dużo kontaktów. Tym osobom, które prowadziły te wywiady, pozwoliło to na zapoznanie
się ze spojrzeniem innych osób doświadczających ubóstwa: co one sądzą, jak
myślą i w jaki sposób reagują na różnego rodzaju propozycje i działania. To
jest właśnie interakcja obustronna: zyskuje i osoba badana, i badająca, bo poznaje ten świat, inne osoby doświadczające ubóstwa, zaczyna mieć poczucie,
że nie jest sama z tym swoim problemem”.

Nagłaśnianie wyników projektu
Reprezentanci Naszych Głosów przedstawili ideę rzecznika działającego w obszarze praw społecznych m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich
29 listopada 2017 r. podczas spotkania Komisji Ekspertów do spraw
Przeciwdziałania Bezdomności i zaproszonych gości oraz podczas konferencji w Daleszycach w powiecie kieleckim 18 czerwca 2018 r.
Marta Tymoszczuk odpowiada na pytanie, czy trudno jest sprawić, by
„nasz głos” został wysłuchany: „Jeśli nie spróbujemy, to nikt nas nie wysłucha. Przeszliśmy już taką drogę, że powiedzenie tego teraz komuś, kto
musi to usłyszeć, nie jest trudne. Mówimy to, co już przerobiliśmy, komuś,
kto coś może zmienić. Z tego, co pamiętam, za nami jest Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dobrze, żebyśmy mieli jego poparcie. Powinniśmy też powysyłać to do organizacji pozarządowych, zdobyć rozgłos. Im nas więcej, tym
większe szanse, że będziemy wysłuchani.
Też jest ważne dla mnie, by było wiadomo, czyj to był pomysł, bo naprawdę zrobiliśmy mnóstwo dobrej roboty. Musimy zobaczyć, jak to promować,
gdzie z tym iść. Garstka ludzi z problemami coś próbuje robić i robi bardzo
dużo. Teraz będziemy się zastanawiać, jak przekonać do siebie”.

Konferencja w Daleszycach
Ważnym wydarzeniem była konferencja w Daleszycach pod Kielcami zainicjowana przez uczestniczkę Naszych Głosów, Krystynę Pałygę, pozostającą
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w tym czasie w kryzysie bezdomności. Członkini Ruchu od wielu lat angażowała się w działania ATD w Kielcach, w szczególności w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Zorganizowała wydarzenie we współpracy z pracownikami ATD oraz dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Daleszycach.
Krystyna Pałyga opowiedziała o konferencji, zaczynając od tego, jak
narodził się pomysł: „Gdy zaczęłam brać udział w Naszych Głosach, zobaczyłam, że to będzie dobry pomysł, by zorganizować konferencję w małej miejscowości, żeby to jakoś upublicznić. W związku z tym, że dyrektor
OPS-u w Daleszycach znała ATD, bo wcześniej pracowała w Kielcach,
miałam ułatwiony kontakt. Kiedy jej to zaproponowałam, była zachwycona tym, że w ogóle taki pomysł jest i można go zrealizować właśnie
w Daleszycach”.
18 czerwca 2018 r. delegacja Naszych Głosów spotkała się w gminie
Daleszyce z burmistrzem, sekretarzem, dyrektorką ośrodka pomocy społecznej, dzielnicowym współpracującym z ośrodkiem oraz reprezentantami
ośrodków pomocy z gmin ościennych. Spotkanie poprowadziła Krystyna
Pałyga. W pierwszej części członkowie ATD opowiedzieli o misji organizacji, jej historii i działaniach, przybliżyli zebranym projekt Nasze Głosy
i metodę krzyżowania wiedzy oraz przedstawili pomysł powołania rzecznika praw w obszarze pomocy społecznej. Podczas drugiej części konferencji
odbyła się dyskusja sterowana skoncentrowana wokół wyzwań stojących
przed lokalną pomocą społeczną oraz szans i zagrożeń związanych z ideą
rzecznika.
Krystyna Pałyga powiedziała: „Podobało mi się, że mogliśmy o tym powiedzieć. W regionalnej gazecie, która jest wydawana w Daleszycach, był
spory artykuł na temat tego wydarzenia i wiele ludzi się o nim dowiedziało”.

Nazwa rzecznika
Jedną z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych do rozstrzygnięcia
kwestii była nazwa nowej instytucji. Wybranie jej było poprzedzone wieloma rozmowami. Odpowiadaliśmy sobie na pytania: Czym różnią się prawa
socjalne od praw społecznych? Czyich praw miałby bronić rzecznik? Jaki
miałby być jego profil działania? Kogo można określić jako osoby ubogie
i wykluczone społecznie i jak sami zainteresowani czują się, gdy są tak
określani? Grupa przedstawiła różne punkty widzenia i podzieliła się wieloma informacjami, zanim wspólnie zgodziła się na nazwę Rzecznik Praw
Społecznych.
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Narzędzia potrzebne do lobbowania idei Rzecznika Praw
Społecznych
Kolejnym krokiem było wybranie narzędzi potrzebnych na dalszej drodze do powołania Rzecznika. Członkowie Naszych Głosów zastanowili się,
do kogo należy dotrzeć, jakimi kanałami i co jest do tego potrzebne. Za priorytety uznano: raport z badania ankietowego, którego przygotowania podjęła
się dr Marianna Zieleńska, tekst przedstawiający koncepcję Rzecznika oraz
listę argumentów na zarzuty krytyków instytucji. Prace nad tymi narzędziami ruszyły w kwietniu 2019 r.
Koncepcja rzecznika została opisana przez dr. hab. Tomasza Kaźmierczaka
i dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, prof. UW, przewodniczącego polskiego komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu i zastępca prezesa zarządu stowarzyszenia ATD Czwarty Świat, na podstawie efektów pracy całej grupy
Naszych Głosów. Później była ona omawiana w małym gronie osób z projektu, które zgłosiły się do tego zadania. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich trzech grup wiedzy. Podczas spotkania rozwinęła się dyskusja
między innymi nad rozumieniem pojęcia praw społecznych i nad zakresem
rzecznictwa w sprawach indywidualnych oraz rzecznictwa na rzecz pewnych
grup. Dokument został jeszcze raz omówiony na spotkaniu Naszych Głosów.
Pojawiły się komentarze, pytania i uwagi, które pozwoliły na przygotowanie
ostatecznej wersji. Uczestnicy spotkania przygotowali ponadto dalszą strategię działania. W grupie omówili propozycje, w jaki sposób przedstawiać
koncepcję Rzecznika różnym odbiorcom.
Zdecydowano przygotować listę odpowiedzi na często zadawane pytania,
ponieważ zauważono, że osoby, które pierwszy raz słyszą o Rzeczniku Praw
Społecznych, niejednokrotnie mają podobne wątpliwości. Uznano, że dobrze
jest zebrać listę zastrzeżeń i opracować gotowe odpowiedzi. Wstępną wersję dokumentu przygotował mały zespół, a odpowiedzi zostały dopracowane i uzupełnione na podstawie burzy mózgów podczas spotkania Naszych
Głosów.

Współpraca z prawnikami i projekt ustawy wprowadzającej
Rzecznika Praw Społecznych
Stworzenie koncepcji Rzecznika Praw Społecznych wymagało wiedzy
wielu osób. Udało się to dzięki wymianie doświadczeń wszystkich uczestników Naszych Głosów i wnikliwej analizie sytuacji, z uwzględnieniem realiów funkcjonowania pomocy społecznej i doświadczenia zarówno osób
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w niej pracujących, jak i z niej korzystających. Specjaliści w dziedzinie
prawa i polityki społecznej czuwali nad tym, by kierunek prac był zgodny
z obecną wiedzą naukową i sytuacją społeczno-polityczną. Dopracowanie
szczegółów nie byłoby jednak możliwe bez ścisłej współpracy z prawnikami, którzy pomogli wpisać ideę rzecznika w system prawno-administracyjny, weryfikując niektóre pomysły, pomagając uszczegółowić założenia
i rozwiewając wątpliwości.
W styczniu 2020 r. odbyło się spotkanie z prawnikami: dr. Adamem
Ploszką, adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, i adwokatem
Arturem Zalewskim, który w latach 2011–2018 był naczelnikiem Wydziału
Cywilnoprawnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich. Prawnicy przedstawili swoje uwagi i przemyślenia na temat
„Koncepcji Rzecznika”. Podkreślili, że ważne jest niedublowanie kompetencji
Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawili dwa modele Rzecznika, które
na to pozwalały: mógłby on być organem wyspecjalizowanym lub rozproszonym. Uczestnicy działania zgodzili się, że najlepiej będzie utworzyć organ
rozproszony, zdecentralizowany, bliższy obywatelowi, który koncentrowałby
się na sprawach indywidualnych i zajmował wytyczaniem pozwów cywilnych. To rozwiązanie pozwoli również zmniejszyć koszty. Prawnicy poruszyli
kwestię profilu Rzecznika. Na podstawie dialogu z grupą zdecydowano, że
powinien być on określony poprzez kategorię osób, które mogą się do niego zwracać: osób doświadczających ubóstwa i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Adam Ploszka i Artur Zalewski zgodzili się również przygotować projekt
Ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym wprowadzającej Rzecznika Praw Społecznych. Dokument ten
powstał na podstawie „Koncepcji Rzecznika” i kilku dyskusji. Jego pierwsza
wersja była konsultowana z grupą Naszych Głosów, która w formie e-mailowej oraz podczas spotkania online zgłosiła swoje uwagi i zadała pytania, co
pozwoliło na przygotowanie ostatecznej wersji projektu.
Robert Stolarczyk, członek Ruchu ATD Czwarty Świat i uczestnik Naszych
Głosów, w swoim obszernym komentarzu do projektu ustawy odniósł się
do kompetencji Rzecznika, którą byłoby występowanie do Rzecznika Praw
Obywatelskich w celu złożenia przez niego wniosku do Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu
wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub
których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie. Powiedział:
„Zawsze brakowało mi czegoś, co na swój użytek nazwałbym mechanizmem
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naprawczym przepisów prawa lub podobnie. Nieraz już spotkałem się z nielogicznym, nieuzasadnionym – krzywdzącym przepisem, który sąd stosował,
argumentując, że «nie stwierdza się niezgodności z aktualnie obowiązującym
prawem», a zupełnie abstrahując od jego oczywistej – chyba nie tylko dla
mnie – nielogiczności czy po prostu niesprawiedliwości”. Robert Stolarczyk
podsumował zebrane pytania i sugestie grupy Naszych Głosów: „to pokazuje
potęgę pracy wspólnej, tego krzyżowania wiedzy. W pojedynkę nie sposób
sobie wyobrazić ogarnięcie tematu”.

Nasze Głosy podczas pandemii COVID-19
Realizacja działania Naszych Głosów została zakłócona przez pandemię
COVID-19. W marcu 2020 r., gdy wirus SARS-CoV-2 zaczął się rozprzestrzeniać i pojawiła się konieczność społecznej izolacji, a nikt nie wiedział, jak
rozwinie się sytuacja, spotkania zostały wstrzymane. Podczas gdy życie zaczęło się przenosić do internetu, grupa Naszych Głosów stanęła przed dużym
wyzwaniem. Część uczestników działania miała bardzo ograniczoną możliwość korzystania z technologii cyfrowej. Udało się przeprowadzić spotkania
online dzięki dużej determinacji uczestników oraz wsparciu technicznemu
ze strony organizatorów i członków rodzin uczestników oraz ich wzajemnej
pomocy. Prace nad tekstem projektu ustawy wprowadzającej Rzecznika Praw
Społecznych odbyły się przez internet.

Seminarium na Rzecz Równych Szans – poszerzenie zdobytej wiedzy
W sierpniu 2020 r. w miejscowości Nowe Kotlice w woj. świętokrzyskim odbyły się dwa spotkania weekendowe, podczas których reprezentanci Naszych Głosów spotkali się z osobami doświadczającymi ubóstwa spoza
projektu oraz wolontariuszami i przyjaciółmi Ruchu ATD. Ze względów na
stan epidemii liczba uczestników poszczególnych wydarzeń została ograniczona i wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Podczas spotkań dyskusyjnych osoby z projektu mogły przedstawić wyniki pracy pozostałym i podzielić się zdobytą podczas działania wiedzą.
Odbyły się interesujące dyskusje, podczas których ludzie podzielili się swoim
doświadczeniem, podając przykłady z życia obrazujące trudności w dochodzeniu swoich praw.
Osoby, które wzięły udział w dyskusji na temat idei powołania Rzecznika
Praw Społecznych, wyraziły swoje przemyślenia:
„Prawa osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego są
chronione bardzo słabo lub w ogóle”.
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„Potrzebujemy, żeby była sprawiedliwość dla ludzi potrzebujących, korzystających z różnych form pomocy”.
„Rzecznik jest potrzebny, by pomagać nam zmagać się z niesprawiedliwością w sposób bezpieczny dla wszystkich. Nie ma potrzeby walczyć
agresywnie”.
„Rzecznik Praw Społecznych jest potrzebny społeczeństwu po pierwsze
po to, by chronić i wspierać grupę społeczną i być łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a rządem i instytucjami społecznymi”.
„Uważam, że Rzecznik Praw Społecznych powinien mieć istotny wpływ
na kształtowanie polityki społecznej państwa. Nie tylko występować w obronie istniejących praw osób najbardziej potrzebujących, ale również aktywnie
postulować zmiany w stosowanych rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych, wpływając na kształt polityki społecznej”.
„Potrzebujemy go, ponieważ stanowiłby dodatkowy sposób dostępu do
praw społecznych, kiedy wszystko inne by zawiodło. Jednocześnie mogłaby
to być zmiana na lepsze dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, i coś,
z czego moglibyśmy być dumni. Musimy raz na jakiś czas wspierać takie duże
zmiany, a przynajmniej próbować je urzeczywistniać, ponieważ daje to nadzieję na przyszłość”.
Dla uczestników Naszych Głosów ważna była możliwość podzielenia się
wypracowanymi na przestrzeni kilku lat rekomendacjami dotyczącymi zmiany polityki społecznej oraz konfrontacja z poglądami i pomysłami innych
osób. Otworzyło to kolejny etap upowszechniania metody pracy i jej wyników. Jesteśmy przekonani, że nasze głosy powinny być usłyszane w szerszej
dyskusji społecznej.
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Wiedza każdego się liczy – o metodzie
krzyżowania wiedzy
Krzyżowanie wiedzy jest metodologią stworzoną przez ruch ATD Czwarty
Świat angażującą osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia jako równorzędnych partnerów obok praktyków zajmujących się pomocą i naukowców.
Ich wiedza jest niezbędna w procesie tworzenia rozwiązań i formułowania
programów do zwalczania ubóstwa, na co zwrócił uwagę Józef Wrzesiński,
założyciel ATD.
Krzyżowanie wiedzy wykracza poza ramy tradycyjnej metody czy narzędzia. Stanowi szczególny sposób bycia i działania z osobami doświadczającymi ubóstwa, prowadzący do uznania ich potencjału i wiedzy przez innych
aktorów społecznych. Ta metodologia konfrontuje ze sobą różne rodzaje wiedzy, które zazwyczaj uważane są za sprzeczne albo przynajmniej niewspółmierne. Podczas pracy może dojść do zakwestionowania dotychczasowych
przekonań, zbudowania nowego rodzaju wiedzy i stworzenia innowacyjnych
rozwiązań czy programów społecznych. Ta idea została wykorzystana w zainicjowanych przez Józefa Wrzesińskiego Uniwersytetach Powszechnych ATD
organizowanych od początku lat 70. XX wieku. Działalność Uniwersytetów
dążyła do tego, aby osoby z doświadczeniem ubóstwa nie były postrzegane
wyłącznie jako te, które trzeba czegoś nauczać, ale również jako posiadające
pewien rodzaj wiedzy ważny dla społeczeństwa.
Krzyżowanie wiedzy i praktyk zostało sformułowane i wykorzystane przez
Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat w dwóch francusko-belgijskich
programach badawczo-akcyjno-szkoleniowych ,,Fourth World – University”
(1996–1998) oraz „Fourth World Partner” (2000–2001), szczegółowo opisanych w książce The Merging of Knowledge: People in Poverty and Academics
Thinking Together (University Press of America, 2007).
W latach 2016–2018 Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat, we
współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, posłużył się metodologią krzyżowania wiedzy do przeprowadzenia partycypacyjnego badania nad wielowymiarowymi wskaźnikami ubóstwa – Ukryte Wymiary Ubóstwa (Bray R., De
Laat M., Gidonot X., Ugarte A., Walker R. The Hidden Dimentions of Poverty,
International Movement ATD Fourth World, Pierrelaye, 2019).
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Rodzaje wiedzy
Walka ze skrajnym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym wymaga
zaangażowania wielu osób pełniących różne role w społeczeństwie.
Z jednej strony mamy praktyków zajmujących się bezpośrednio pomaganiem osobom potrzebującym, instytucje pomocowe, polityków oraz naukowców, którzy często działając w dobrej wierze, proponują rozwiązania
będące owocem ich własnej analizy przyczyn ubóstwa. Badacze i praktycy
posiadają wiedzę, która jest uznawana przez społeczeństwo oraz którą można przekazywać innym. Ze względu na swój status oraz pełnione funkcje
mają możliwość podjęcia działań, wpływania na innych oraz podejmowania decyzji.
Po drugiej stronie są osoby doświadczające ubóstwa, na które często patrzy się jedynie z perspektywy tego, czego im brakuje i czego potrzebują.
Oczekuje się od nich, że będą akceptować rozwiązania wypracowane przez
kogoś innego, podporządkowywać się procedurom, poleceniom służb oraz
narzuconym im zasadom. Nie dostrzega się ich potencjału oraz wiedzy przy
tworzeniu programów zwalczania ubóstwa.
Warunkiem koniecznym do podjęcia walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym jest uznanie osób doświadczających ubóstwa jako pełnoprawnych partnerów. Uznanie ich roli oznacza również uznanie wiedzy, którą zdobywają dzięki swoim doświadczeniom życiowym, a bez której inne rodzaje
wiedzy (akademicka oraz praktyczna) są niekompletne oraz same w sobie
nieskuteczne, a nawet mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.
Lektura świadectw nie jest wystarczająca. Muszą być one analizowane, konfrontowane oraz uzupełniane o nowe informacje.

Warunki, jakie trzeba stworzyć do zastosowania metody
krzyżowania wiedzy
Autentyczna obecność osób doświadczających ubóstwa
Pierwszym warunkiem koniecznym do tego, aby można było mówić
o rzeczywistym krzyżowaniu wiedzy, jest faktyczna obecność osób żyjących
w ubóstwie w trakcie całego procesu. Obecność ta nie może się ograniczać
do przedstawienia pisemnych lub ustnych świadectw. Inni uczestnicy pod
żadnym pozorem nie powinni wypowiadać się w imieniu osób doświadczających ubóstwa, nawet jeżeli mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zjawiska
lub są bezpośrednio zaangażowani w walkę z nim.
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Zbudowanie przestrzeni zaufania i bezpieczeństwa
Krzyżowanie wiedzy będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy
będą w stanie obdarzyć się zaufaniem i czuć się ze sobą bezpiecznie podczas
dyskusji. Powinien obowiązywać kontrakt grupowy określający zasady poufności, obejmujący wszystko, co zostało powiedziane albo napisane. Jest to
szczególnie ważne dla osób żyjących w ubóstwie. To, co mówią, często jest
owocem długoletnich cierpień i zmagań, a one same czują się niepewnie.
Dotyczy to także tego, co mówią naukowcy oraz praktycy, których praca
w innych kontekstach wymaga często przestrzegania zasad ścisłej poufności.
Ponadto dialog powinno charakteryzować aktywne słuchanie, szacunek
dla tego, co mówią inne osoby, gotowość do krytycznego przyjmowania
własnej wiedzy i pomysłów, przeświadczenie, że każda wiedza ma charakter
„wiedzy, która dopiero powstaje”. Każdy uczestnik musi czuć, że jest współbadaczem, współtrenerem oraz współautorem. Ma on swoją rolę w określaniu
i formułowaniu pytań, dochodzeniu do wspólnego rozumienia oraz wypracowywania rozwiązań.
Zagwarantowanie warunków prawdziwego dialogu
Uczestnicy powinni zachować wobec siebie niezależność. Skuteczne krzyżowanie wiedzy zależy od tego, czy grupy robocze składają się z osób, których nie łączą więzi służbowe, hierarchiczne itp. W celu zapewnienia swobody myślenia i wyrażania się każdego uczestnika praktycy, którzy pracują
w określonych służbach, nie powinni być uczestnikami tej samej grupy co ich
beneficjenci czy też klienci, np. nauczyciele z rodzicami, lekarze z pacjentami
lub pracownicy socjalni z klientami.
Możliwość przeprowadzenia dyskusji zależy od stworzenia warunków,
w których panuje atmosfera wzajemnego szacunku i poszanowania godności, a głos wszystkich ma tę samą wagę. Jest to zadanie dla zespołu moderatorów procesu. Taki zespół powinien być stworzony z osób, które od dawna
znają osoby doświadczające ubóstwa, ich trudności i zasoby, a także osób ze
świata nauki i praktyków.

Rola moderatorów
W stosunku do osób doświadczających ubóstwa
Rolą moderatorów jest pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w wyrażeniu siebie własnymi słowami bez zabierania im miejsca czy wkładania im słów w usta, tworzenie warunków pozwalających budować własną
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wiedzę: zrobić krok w tył i przyjrzeć się swojemu osobistemu doświadczeniu.
Implikuje to także towarzyszenie osobom doświadczającym ubóstwa przed
każdą sesją szkoleniową i po niej, tak aby nie traciły kontaktu ze swoim życiem oraz środowiskiem społecznym.
W stosunku do naukowców i praktyków
Naukowcy i praktycy często używają języka specjalistycznego, z definicjami i zagadnieniami teoretycznymi, który może być niezrozumiały dla osób
niezajmujących się profesjonalnie ich dziedziną. Rolą moderatorów jest pomóc im uprościć sposób wyrażania i formułowania myśli oraz towarzyszyć
im w procesie zrozumienia tego, jaką rolę mają osoby doświadczające ubóstwa w budowaniu wspólnej wiedzy.
W zakresie krzyżowania wiedzy
Rolą moderatorów jest upewnić się, że wszyscy uczestnicy mogą i potrafią
się wyrazić oraz są zrozumiani przez innych. Czuwają nad rytmem poszczególnych etapów, aby osoby doświadczające ubóstwa nie czuły na sobie zbyt dużej
presji czasu, a jednocześnie, żeby proces odbywał się z odpowiednią dynamiką.

Etapy krzyżowania wiedzy
Obecność, przełamywanie izolacji i praca indywidualna
z osobami doświadczającymi ubóstwa
Punktem wyjścia do pracy z osobami doświadczającymi ubóstwa jest regularna obecność i towarzyszenie im w codziennym życiu, aby mogły wyjść
z izolacji i otworzyć się na nowe perspektywy. Bardzo ważne jest, aby miały
czas zrozumieć swoją rolę w procesie krzyżowania wiedzy (i szerzej w walce
z ubóstwem) oraz pokonać osobiste trudności, które mogłyby hamować ich
udział w dialogu z innymi. Jest to etap długotrwały, ale kluczowy do zbudowania prawdziwej partycypacji osób doświadczających ubóstwa.
Praca w grupach wiedzy
Na kolejnym etapie każdy uczestnik procesu ma swoją grupę wiedzy, do
której przynależy (grupa praktyków, grupa badaczy oraz grupa osób doświadczających ubóstwa). To w ramach swojej grupy każdy uczestnik może
odnaleźć pewien poziom bezpieczeństwa, wolności oraz czas i przestrzeń na
przepracowanie swoich myśli, sformułowanie zagadnień badawczych, zanim
weźmie udział w krzyżowaniu wiedzy.
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Dla osób z doświadczeniem ubóstwa jest to ważny moment, aby zrozumieć, że nie są same w swoich trudnościach życiowych, a wszystkie rozmowy
i indywidualne refleksje są ważnym elementem wiedzy grupowej.
Analiza krzyżowa i konfrontacja
W podejściu krzyżowania wiedzy punktem wyjściowym są realia życiowe,
a nie abstrakcyjne idee. Analiza rzeczywistości w grupach wiedzy jest podstawą do analizy krzyżowej, która zachodzi podczas sesji plenarnej. Uczestnicy
wyrażają swoje stanowisko, dyskutują na jego temat i wyrażają zgodę na
skonfrontowanie go z poglądami innych osób. Jest to etap, w którym moderatorzy muszą zachować szczególną uważność, aby poglądy wyrażane przez
uczestników nie były w żaden sposób oceniające lub krytykujące innych.
Współtworzenie
Gdy zakończy się etap wymiany i konfrontacji różnych perspektyw, następuje moment, kiedy uczestnicy wspólnie szukają najlepszych rozwiązań
i formułują rekomendacje i projekty. Bardzo ważne jest, aby osoby doświadczające ubóstwa miały poczucie, że są autorami swoich myśli, a ich propozycje są równie ważne co pomysły naukowców i praktyków.
Krzyżowanie wiedzy charakteryzuje się tym, że nie kończy się na ostatnim
etapie, gdy praca grupowa zostaje uznana za zakończoną. Jest to doświadczenie, które zostaje z uczestnikami, zmienia ich sposób myślenia i postrzegania roli osób doświadczających ubóstwa w procesie tworzenia polityki
społecznej.
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Rzecznik Praw Społecznych,
raport z badań ankietowych
Wstęp
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w latach 2018–2019 w ramach projektu Nasze Głosy zrealizowanego przez stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Głównym celem
projektu jest wprowadzenie w Polsce instytucji rzecznika w obszarze pomocy społecznej (ostatecznie wybrano nazwę Rzecznik Praw Społecznych).
Rzecznik miałby stać na straży przestrzegania praw osób doświadczających
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dbać o to, by były eliminowane
absurdy biurokratyczne, które hamują efektywne funkcjonowanie systemu
wsparcia socjalnego. Ankiety dotyczyły stosunku wybranych grup do pomysłu wprowadzenia takiej funkcji w polskim systemie prawnym. O zdanie zapytaliśmy 1) obywateli (osoby korzystające i niekorzystające z pomocy społecznej), 2) pracowników pomocy społecznej oraz 3) pracowników
naukowych zajmujących się badaniem polityki społecznej i problemów
społecznych (nazywanych w raporcie w skrócie naukowcami). Chcieliśmy
w ten sposób dowiedzieć się, czy podjęta przez nas inicjatywa znajdzie
zrozumienie i pozytywny oddźwięk poza gronem osób zaangażowanych
w projekt Nasze Głosy.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim respondentom za to, że zechcieli poświęcić swój czas na udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Szczególne podziękowania należą się Polskiej Federacji Związków
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która umożliwiła nam przeprowadzenie badania wśród swoich członków.
Raport składa się z czterech części. W pierwszej zaprezentowano
metodologię badań, wyjaśniając różnice dotyczące prowadzenia badań
w poszczególnych grupach. W drugiej omówiono wyniki badań. W trzeciej przedstawiono uwagi do koncepcji wprowadzenia rzecznika zgłoszone przez respondentów. Czwarta część zawiera najważniejsze wnioski
z badań.
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Metodologia badania
Badanie zostało przygotowane i zrealizowane przez zespół składający
się z 1) osób z doświadczeniem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz
korzystania z pomocy społecznej, 2) pracowników pomocy społecznej
i wolontariuszy służb społecznych oraz 3) naukowców zajmujących się
problematyką polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Zastosowano elementy metody krzyżowania wiedzy, która polega na łączeniu jej trzech rodzajów: wiedzy wynikającej z doświadczenia życia
w ubóstwie, wiedzy wynikającej z praktyki codziennej pracy z osobami
znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych oraz wiedzy akademickiej. Miało to znaczenie zarówno przy projektowaniu kwestionariusza
i realizacji samego badania, jak i doborze respondentów.
Zgodnie z metodyką krzyżowania wiedzy, nad pogłębioną diagnozą
i skutecznym rozwiązywaniem problemów dotyczących ubóstwa powinno
się pracować, korzystając z wiedzy zarówno osób żyjących w ubóstwie, jak
i osób realizujących programy pomocy społecznej oraz badaczy problemów
społecznych i polityk publicznych. O zdanie zapytaliśmy trzy grupy: 1) obywateli (korzystających i niekorzystających z pomocy społecznej), 2) pracowników pomocy społecznej oraz 3) naukowców.
Krzyżowanie wiedzy było ważne przy konstruowaniu kwestionariusza.
Z jednej strony korzystaliśmy z wiedzy akademickiej dotyczącej metodologii tworzenia zestandaryzowanych narzędzi. Z drugiej jednak konieczne było
dostosowanie języka kwestionariusza do potrzeb badanych grup oraz unikanie stygmatyzujących sformułowań. Wreszcie ankieta musiała uwzględniać
potrzeby grup niekiedy skonfliktowanych, a zatem osób korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych. Obecność przedstawicieli
osób z doświadczeniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, pracowników
socjalnych i akademików pozwoliła nam połączyć zasoby, by zmierzyć się
z powyższymi wyzwaniami.
Zaangażowanie przedstawicieli trzech wymienionych grup miało także
znaczenie przy realizacji samego badania. Ułatwiło nam dostęp do terenu,
ponieważ mogliśmy działać, korzystając z naszych kontaktów w poszczególnych grupach. Szczegóły dotyczące tego, jak docieraliśmy do respondentów,
przedstawione zostaną w następnej części.
Badania nie miały charakteru reprezentatywnego i prowadzono je różnymi metodami. Obywatele ankietowani byli bezpośrednio przez osoby
z doświadczeniem ubóstwa zaangażowane w projekt Nasze Głosy, które
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zostały w tym celu specjalnie przeszkolone. Do pracowników pomocy społecznej i naukowców skierowano ankiety internetowe. Ze względu na różnice
w sposobach dobierania respondentów w poszczególnych grupach, a także
odmienną formę prowadzenia badań, uzyskano ostatecznie bardzo zróżnicowane liczebnie próby. Należy jednak pamiętać, że celem badania było jedynie
sprawdzenie, czy pomysł wprowadzenia nowej instytucji rzecznika spotka
się z poparciem i akceptacją szerszego grona osób niż osoby zaangażowane
w projekt. Chcieliśmy również zapoznać się z ewentualnymi wątpliwościami, jakie mogą formułować respondenci wobec pomysłu wprowadzenia
rzecznika.

Ankieta z obywatelami
Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie ankiety z obywatelami. Ponieważ chcieliśmy dotrzeć również do grup doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego (w tym tak trudno uchwytnej grupy jak
osoby bezdomne), a także osób o zróżnicowanych kompetencjach językowych, zdecydowaliśmy się na kwestionariusz zapośredniczony przez ankietera. Polegaliśmy na własnych zasobach, ankieterami zostali aktywiści ATD
Czwarty Świat – osoby z doświadczeniem ubóstwa, korzystające obecnie lub
w przeszłości z pomocy społecznej, w tym osoby mające za sobą kryzys bezdomności lub pozostające w nim. Ich zadaniem było dotarcie z kwestionariuszami do swoich środowisk w Warszawie i w Kielcach – dwóch lokalizacjach,
w których działa ATD Czwarty Świat.
Wszyscy ankieterzy byli najpierw zaangażowani w tworzenie kwestionariusza i jako pierwsi go testowali – odpowiadali za wstępną weryfikację treści
ankiety, a zatem to, czy jest napisana zrozumiałym językiem, czy nikogo nie
stygmatyzuje, czy zawiera kwestie istotne dla osób z doświadczeniem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zostali również specjalnie przygotowani do
wypełniania roli ankieterów podczas całodziennego szkolenia prowadzonego przez doświadczonych badaczy społecznych. Ostatecznie w okresie od 15
marca do 1 października 2018 r. przebadali łącznie 187 osób w swoich lokalnych społecznościach i sąsiedztwach.
Realizacja ankiety została poprzedzona pilotażem. Odbył się on 17
października 2017 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem, które miały miejsce w Kielcach. Zrealizowano go głównie
wśród osób w kryzysie bezdomności. Celem pilotażu było sprawdzenie
przede wszystkim, czy kwestionariusz ankiety jest zrozumiały, czy nie budzi trudnych emocji i czy powinien być wypełniany bezpośrednio przez
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respondentów, czy przez ankieterów, którzy z nimi rozmawiali. W wyniku
pilotażu kwestionariusz został uproszczony. Zdecydowano również o tym, że
rola ankietera jest niezbędna, gdyż wiele osób potrzebowało, by przeczytać
im pytania z kwestionariusza.

Ankieta z pracownikami pomocy społecznej
Ankieta z pracownikami pomocy społecznej została prowadzona w formie internetowej. Wykorzystaliśmy do tego celu darmowe narzędzie google
forms. Kwestionariusz ankiety został rozesłany do poszczególnych respondentów za pośrednictwem Polskiej Federacji Związków Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej i bezpośrednio na adresy e-mailowe polskich ośrodków pomocy społecznej. Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. Ostatecznie otrzymaliśmy 391 wypełnionych
ankiet z 2809 wysłanych, co daje zwrot na poziomie 13,9%. Na ankiety
odpowiedziało 127 pracowników socjalnych, 58 starszych pracowników
socjalnych, 73 specjalistów pracy socjalnej, 42 osoby na stanowiskach
kierowniczych.
Na przeprowadzenie ankiet drogą internetową zdecydowaliśmy się
z dwóch powodów. Po pierwsze, mogliśmy w ten sposób efektywniej dotrzeć do większej liczby osób. Jednocześnie istniało duże prawdopodobieństwo, że potencjalni respondenci ze względu na wykształcenie oraz charakter
swojej pracy, w której obcowanie z narzędziami internetowymi jest częścią
codzienności, nie będą mieli trudności z wypełnieniem kwestionariusza samodzielnie za pośrednictwem programu google forms. Po drugie, nie dysponowaliśmy wystarczającymi zasobami finansowymi ani organizacyjnymi,
by zrealizować badanie face-to-face na szerszą skalę.

Ankieta z naukowcami
Ankieta z naukowcami zajmującymi się problematyką polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej również została przeprowadzona za
pośrednictwem internetu z wykorzystaniem narzędzia google forms w styczniu/lutym 2019 r. Tym razem skorzystaliśmy z wiedzy i kontaktów przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy uczestniczyli w projekcie Nasze
Głosy. Dobraliśmy celowo grupę 92 naukowców z dużych ośrodków akademickich w Polsce, do których skierowaliśmy kwestionariusz. Ostatecznie
otrzymaliśmy z powrotem 47 ankiet, co daje zwrot na poziomie 51%. W tej
grupie znalazły się odpowiedzi od 18 osób ze stopniem doktora, 20 doktora
habilitowanego i 8 profesorów.
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Również w przypadku tej grupy respondentów – biorąc pod uwagę wykształcenie i znajomość tematu – uznaliśmy, że z powodzeniem możemy
podjąć się realizacji ankiety internetowej. Pozwoliło to na zaoszczędzenie zasobów finansowych i organizacyjnych, a także dotarcie z pytaniami do osób
z ośrodków akademickich w różnych miejscach Polski.

Wyniki badań
W tej części raportu przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych we
wszystkich trzech grupach. Ponieważ kwestionariusze skierowane do poszczególnych grup różniły się jedynie szczegółami metryczki, prezentujemy rozkłady poszczególnych odpowiedzi w sposób porównawczy, pokazując, jak na poszczególne pytania odpowiadali obywatele, pracownicy pomocy społecznej i naukowcy.

Czy rzecznik jest potrzebny?
Na początku ankiety respondenci wypowiadali się na temat stosunku do
pomysłu wprowadzenia funkcji rzecznika praw w obszarze pomocy społecznej. Zdecydowana większość respondentów we wszystkich badanych grupach zgadzała się, że wprowadzenie rzecznika jest potrzebne (łącznie 82%).
Największe poparcie dla wprowadzenia rzecznika wyraziła grupa obywateli
(87%), nieco mniejsze grupa naukowców (83%), a stosunkowo najmniejsze – choć i tak wyraźne – grupa pracowników pomocy społecznej (80%).
Największy odsetek głosów przeciwnych był w grupie naukowców (9%),
a największy odsetek niezdecydowanych wśród pracowników pomocy społecznej (14%). Należy jednak pamiętać, że liczebności grup są bardzo różne,
co utrudnia jednoznaczne porównanie.
Tabela 1. Stosunek do pomysłu wprowadzenia funkcji rzecznika
Grupa

Zgadzają się

Nie zgadzają się

Nie mają zdania

Liczebność

Obywatele

87%

2%

11%

187

Pracownicy
pomocy
społecznej

80%

5%

15%

391

Naukowcy

83%

9%

8%

47

Łącznie

82%

4%

14%

625

Uwaga: Pytanie brzmiało – Proszę określić swój stosunek do następującego zdania: Powołanie
Rzecznika Praw w obszarze pomocy społecznej jest potrzebne.
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Kogo ma reprezentować rzecznik?
Zadaliśmy respondentom pytanie, kogo reprezentować ma rzecznik.
W wyniku prac nad kwestionariuszem z elementami metody krzyżowania
wiedzy wyłoniliśmy trzy grupy, o które zapytaliśmy wprost w kwestionariuszu: 1) osoby korzystające z pomocy społecznej, 2) osoby niekorzystające
z pomocy społecznej, ale będące w trudnej sytuacji życiowej, 3) pracownicy
socjalni. Dodana została jeszcze otwarta kategoria „Inne grupy. Jakie?”, by
umożliwić respondentom zaproponowanie również innych grup. Z tej możliwości skorzystała jednak tylko grupa obywateli: 11 respondentów wskazało
osoby bezdomne, 8 wykluczone społecznie, a 2 niepełnosprawne. W tym pytaniu możliwy był wielokrotny wybór odpowiedzi.
Zdaniem obywateli rzecznik powinien reprezentować przede wszystkim
osoby niekorzystające z pomocy, ale znajdujące się w trudnej sytuacji (87%)
oraz osoby korzystające z pomocy społecznej (82%). Zdecydowanie mniej
obywateli wskazało na to, że rzecznik powinien reprezentować również pracowników socjalnych (36%).
Zdaniem zdecydowanej większości pracowników pomocy społecznej
rzecznik powinien reprezentować przede wszystkim interesy/prawa ich grupy zawodowej (97%). Zdecydowanie mniej pracowników pomocy społecznej
wskazało, że rzecznik powinien reprezentować osoby korzystające z pomocy
społecznej (42%) oraz osoby z niej niekorzystające, ale znajdujące się w trudnej
sytuacji (25%).
Zdaniem naukowców rzecznik powinien reprezentować przede wszystkim
osoby korzystające z pomocy społecznej (97,5%) oraz osoby z niej niekorzystające, ale znajdujące się w trudnej sytuacji (75%). Nieco mniej naukowców
wskazuje na to, że rzecznik powinien reprezentować również pracowników
socjalnych (62,5%).
Tabela 2. Jakie grupy powinien reprezentować rzecznik – osoby korzystające
z pomocy społecznej, osoby niekorzystające z pomocy społecznej, ale będące w trudnej sytuacji życiowej, pracownicy socjalni
Grupa

Korzystający

W trudnej sytuacji
– niekorzystający

Pracownicy
socjalni

Obywatele

82%

87%

36%

Pracownicy
pomocy

42%

25%

97%

Naukowcy

97,5%

75%

62,5%
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Ponieważ pytanie dopuszczało wielokrotny wybór odpowiedzi, respondenci zaznaczali często więcej niż jedną z grup. Poniżej, w tabeli 3, zestawiono wszystkie konfiguracje, w jakich odpowiadano na pytanie o grupy, które
powinien reprezentować rzecznik:
• Wśród obywateli najczęściej zaznaczano, że odbiorcami powinni być
zarówno korzystający, jak i niekorzystający z pomocy społecznej, ale
znajdujący się w trudnej sytuacji; znacznie rzadziej wskazywano, że
powinni to być korzystający i pracownicy socjalni (2%) oraz niekorzystający i pracownicy socjalni (1%); najrzadziej wskazywano samych
pracowników socjalnych (0,5%).
• Wśród pracowników pomocy społecznej dominował pogląd, że ze
wsparcia rzecznika powinna korzystać tylko ich grupa zawodowa; na
drugim miejscu, choć o ponad połowę rzadziej, wskazywano, że powinni to być zarówno korzystający z pomocy, jak i pracownicy socjalni
(22,5%), a zaraz za tym wszystkie wymienione w pytaniu grupy (18%);
bardzo rzadko wskazywano tylko korzystających z pomocy jako grupę
docelową (0,5%).
Tabela 3. Jakie grupy powinien reprezentować rzecznik – wszystkie
konfiguracje odpowiedzi
Obywatele

Pracownicy
pomocy

Naukowcy

Wszystkie wymienione grupy

32%

18%

45%

Korzystający + pracownicy
socjalni

2%

22,5%

15%

Niekorzystający + pracownicy
socjalni

1%

5%

0%

Korzystający + niekorzystający

37,5%

1%

30%

Tylko korzystający

10,5%

0,5%

7,5%

Tylko niekorzystający

16,5%

1,5%

0%

Tylko pracownicy socjalni

0,5%

51,5%

2,5%
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• Wśród naukowców najczęściej wskazywano wszystkie wymienione grupy jako beneficjentów wsparcia (45%), w następnej kolejności zaś zaznaczano korzystających i niekorzystających z pomocy
(30%); konfiguracja korzystający z pomocy i pracownicy socjalni
pojawiała się rzadziej (15%); na pracowników socjalnych jako jedynych beneficjentów pomocy wskazywano zaś znacznie rzadziej
(7,5%).

Zadania rzecznika
Wszystkich ankietowanych zapytaliśmy o zadania przyszłego rzecznika.
Dokonywali oni wyboru spośród siedmiu zaproponowanych odpowiedzi.
Można było zaznaczyć maksymalnie trzy, które uznało się za najważniejsze.
Istniała również możliwość zaproponowania innego zadania, jednak nikt
z niej nie skorzystał, co sugeruje, że przedstawiona w kwestionariuszu lista
była wyczerpująca. W tabeli 4 przedstawiono wybory poszczególnych grup
respondentów.
Obywatele wskazywali najczęściej odpowiednio: 1) zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji prawnej dla osób podlegających jego ochronie
(1); 2) współdziałanie z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, by skuteczniej walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (4); 3) reprezentowanie osób w postępowaniach sądowych i administracyjnych (5); 4) występowanie do organów publicznych w imieniu osób podlegających ochronie
rzecznika (2).
Zdaniem pracowników pomocy społecznej do najważniejszych zadań
należało: 1) występowanie z wnioskami o zmiany prawne, organizacyjne, finansowe i inne, które usprawniałyby działanie systemu pomocy społecznej
(6); 2) zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji prawnej dla osób
podlegających jego ochronie (1); 3) reprezentowanie osób w postępowaniach
sądowych i administracyjnych (5), 4) występowanie do organów publicznych
w imieniu osób podlegających ochronie rzecznika (2).
Naukowcy uznali, że najważniejszymi zadaniami są: 1) występowanie z wnioskami o zmiany prawne, organizacyjne, finansowe i inne, które
usprawniałyby działanie systemu pomocy społecznej (6); 2) występowanie
do organów publicznych w imieniu osób podlegających ochronie rzecznika (2); 3) zapewnienie bezpłatnego doradztwa (1), 4) reprezentowanie osób
w postępowaniach sądowych i administracyjnych (5).
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Tabela 4. Jakie powinny być trzy najważniejsze zadania rzecznika?
Zadanie

Obywatele

Pracownicy

Naukowcy

1. Zapewnienie bezpłatnego
doradztwa i informacji prawnej
dla osób podlegających jego
ochronie.

69%

60%

46%

2. Występowanie do organów
publicznych w imieniu osób podlegających jego ochronie.

41%

48%

67%

3. Mediacje pomiędzy osobami
korzystającymi z pomocy społecznej (lub ubiegającymi się
o nią) a organami udzielającymi
pomocy w razie sporów
między nimi.

28%

28%

23%

4. Współdziałanie z organizacjami publicznymi i niepublicznymi, by skuteczniej walczyć
z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

54%

21%

30%

5. Reprezentowanie osób podlegających jego ochronie w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych.

41%

53%

32%

6. Występowanie z wnioskami
o zmiany prawne, organizacyjne,
finansowe i inne, które usprawniałyby działanie systemu pomocy społecznej.

33%

72%

81%

7. Organizacja i uczestnictwo
w debatach z udziałem osób korzystających z pomocy społecznej, osób jej udzielających i osób
zajmujących się nią naukowo.

15%

18%

21%
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Do zadań wskazywanych najczęściej przez wszystkie grupy należały zatem: 1) występowanie z wnioskami o zmiany prawne, organizacyjne, finansowe i inne, które usprawniałyby działanie systemu pomocy społecznej
(6); 2) zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji prawnej dla osób
podlegających jego ochronie (1); 3) występowanie do organów publicznych
w imieniu osób podlegających jego ochronie (2); 4) reprezentowanie osób
podlegających jego ochronie w toczących się postępowaniach sądowych
i administracyjnych (5). Jednocześnie kwestia występowanie z wnioskami
o zmiany prawne, organizacyjne, finansowe i inne, które usprawniałby działanie systemu pomocy społecznej (6), choć nie pojawiła się wśród odpowiedzi zaznaczanych najczęściej przez obywateli, była zdecydowanie najważniejsza dla grupy pracowników socjalnych i grupy naukowców.

Gdzie powinno być biuro rzecznika?
Respondenci zostali zapytani o to, gdzie ich zdaniem powinno znaleźć się
biuro rzecznika. Mieli do wyboru 8 możliwych lokalizacji. Jeśli żadna nie wydawała im się właściwa, mogli zgłosić inną sugestię. Ponieważ własne sugestie respondentów pojawiały się rzadko, zostaną omówione oddzielnie.
Tabela 5. Gdzie powinno być biuro rzecznika?
Przy:

Obywatele

Pracownicy

Naukowcy

Ośrodek pomocy społecznej

32%

38.%

7,5%

Urząd gminy

24,5%

13,5%

12,5%

Starostwo powiatowe

6%

14%

7,5%

Urząd marszałkowski

5%

6,5%

22,5%

Urząd wojewody

3%

10%

5%

Rząd/administracja centralna

2%

9%

27,5%

Prezydent

2%

2,5%

-

Organizacja pozarządowa

19%

6%

2,5%

Inne

6,5%

0,5%

15%
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Obywatele najczęściej wskazywali, że biuro rzecznika powinno działać
przy ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy lub organizacji pozarządowej. Pracownicy pomocy społecznej widzieli je przy ośrodku pomocy
społecznej, urzędzie gminy lub starostwie powiatowym. Natomiast naukowcy przy administracji centralnej, urzędzie marszałkowskim lub urzędzie gminy.
Wśród odpowiedzi „inne, jakie?” znalazły się następujące propozycje:
• Obywatele: usytuowanie zapewniające niezależność (9 odpowiedzi);
na każdym poziomie administracyjnym (1 odpowiedź);
• Pracownicy pomocy społecznej: usytuowanie zapewniające niezależność (1 odpowiedź); Sejm RP (1 odpowiedź);
• Naukowcy: usytuowanie zapewniające niezależność (5 odpowiedzi);
na wzór Rzecznika Praw Dziecka (1 odpowiedź).
Dominującą odpowiedzią w kategorii „inne, jakie” było usytuowanie zapewniające niezależność. Wynika z tego, że respondenci decydujący się na
wpisanie własnej odpowiedzi nie mieli konkretnego wyobrażenia poziomu
administracyjnego czy urzędu, przy którym miałby działać rzecznik. Za najistotniejsze przy podejmowaniu tej decyzji uznawali natomiast dążenie do
zabezpieczenia rzecznika przed naciskami politycznymi i uwikłaniem w interesy polityczne.

Uwagi zgłaszane przez respondentów
W kwestionariuszu przewidzieliśmy miejsce na zgłaszanie uwag. Osoby,
które w pierwszym pytaniu zaznaczyły, że nie widzą potrzeby wprowadzenia funkcji rzecznika, odsyłane były od razu do ostatniego pytania, w którym
proszone były o uzasadnienie swojej odpowiedzi. Pozostałe osoby, jeśli tylko
chciały, mogły pod koniec wypełniania kwestionariusza wpisać swoje uwagi.
W następnych częściach omawiamy po kolei zgłoszone uwagi, które pojawiły
się w każdej z badanych grup.

Uwagi w grupie obywateli
W grupie obywateli uwagi zgłosiło 18 respondentów. Najczęściej po prostu podkreślano potrzebę wprowadzenia rzecznika (7 osób). Nieco mniej
uwag odnosiło się do postulatu prowadzenia przez niego nadzoru nad różnymi instytucjami pomocowymi – głównie schroniskami dla osób bezdomnych (3 osoby). Poza tym respondenci wskazywali także na to, że urząd jest
niepotrzebny, będzie generował dodatkowe koszty i zbędne etaty (2 osoby).
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Konieczni pełnomocnicy terenowi
Konieczne wsparcie rzecznika
Urząd rzecznika niepotrzebnym nowym etatem mnożeniem kosztów
Obawa przed nieskutecznością rzecznika
Konieczny nadzór nad instytucjami pomocowymi
Niezbędna szeroka informacja o rzeczniku
Rzecznik nie powinien pomagać w sprawach karnych
Konieczna niezależność rzecznika
Rzecznik powinien mieć możliwość wnioskowania o zmiany prawne

Tabela 6. Uwagi obywateli – uwagi wśród osób widzących potrzebę
wprowadzenia funkcji rzecznika i niewidzących takiej potrzeby

Zgadzam się, że
wprowadzenie
rzecznika jest
potrzebne

1

7

0

1

3

1

1

1

1

Nie zgadzam się,
że wprowadzenie
rzecznika jest
potrzebne

0

0

2

0

0

0

0

0

0
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Niezbędna bliskość rzecznika / dostępność rzecznika
Niezbędna niezależność rzecznika / apolityczność rzecznika
Przekonanie o potrzebie wprowadzenia rzecznika
Przekonanie, że to pracownicy socjalni potrzebują rzecznika
Urząd rzecznika niepotrzebnym mnożeniem etatów / obawa przed
biurokratyzacją
Przekonanie, że rzecznik powinien mieć wpływ na poprawienie /
przeorganizowanie systemu pomocy społecznej
Konieczne, by był to wybór merytoryczny / osoba z doświadczeniem
Konieczne zawężenie działania
Ogółem

Tabela 7. Uwagi pracowników pomocy społecznej – uwagi wśród
osób widzących potrzebę wprowadzenia funkcji rzecznika oraz niewidzących takiej potrzeby i niezdecydowanych

Zgadzam się, że wprowadzenie rzecznika
potrzebne
1
2
2
18
0
3
5
0
31

Nie zgadzam się, że
wprowadzenie rzecznika potrzebne

1

0

0

4

10

0

0

0

15

Trudno powiedzieć

0

1

0

2

0

3

0

1

7

Ogółem

2

3

2

24

10

6

5

1

53
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Uwagi dotyczące tego, że urząd rzecznika jest niepotrzebny / będzie
generował dodatkowe koszty i zbędne etaty, zostały sformułowane przez
osoby przeciwne wprowadzeniu tego rozwiązania. Daje to wskazówki odnośnie przesłanek stojących za opiniami, że wprowadzenie rzecznika jest
niepotrzebne.

Uwagi pracowników pomocy społecznej
W grupie pracowników pomocy społecznej zgłoszono 53 uwagi.
Najczęściej podkreślano, że to pracownicy socjalni są grupą potrzebującą
wsparcia rzecznika (24 osoby). Nieco mniej uwag dotyczyło tego, że urząd
jest niepotrzebny, będzie generował dodatkowe koszty i zbędne etaty (10
osób). Pracownicy pomocy społecznej wyraźnie podkreślali także, że ważne
jest dla nich, by rzecznik miał wpływ na wprowadzanie zmian, a nawet reorganizację systemu pomocy społecznej (6 osób).
Uwagi dotyczące tego, że urząd rzecznika jest niepotrzebny / będzie generował dodatkowe koszty i zbędne etaty, zostały sformułowane przez osoby
przeciwne wprowadzeniu tego rozwiązania.
Opinia, że to pracownicy socjalni potrzebują rzecznika, pojawiała się
wyraźnie nie tylko wśród osób popierających wprowadzenie urzędu, lecz
także wśród niezdecydowanych oraz przeciwnych temu działaniu. Oznacza
to, że niezdecydowani i przeciwni być może poparliby pomysł wprowadzenia rzecznika reprezentującego jedynie interesy/prawa pracowników
socjalnych.
Wśród popierających pomysł wprowadzenia rzecznika wyraźnie widoczne było także oczekiwanie, by był on osobą dobrze przygotowaną merytorycznie do wykonywania powierzonych zadań.

Uwagi w grupie naukowców
W grupie naukowców zgłoszono 21 uwag. Najczęściej przewijała się uwaga, że urząd jest niepotrzebny, będzie generował dodatkowe koszty i zbędne
etaty (6 osób). Niewiele rzadziej podkreślano, że wprowadzenie rzecznika
jest bardzo potrzebne (4 osoby). Naukowcy wskazywali także, że rzecznik
powinien być otwarty na współpracę z innymi podmiotami (3 osoby) oraz
niezależny (3 osoby).
Podobnie jak w pozostałych grupach, uwagi dotyczące tego, że urząd
rzecznika jest niepotrzebny / będzie generował dodatkowe koszty i zbędne etaty, zostały sformułowane przez osoby przeciwne wprowadzeniu tego
rozwiązania.
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Przekonanie, że powołanie rzecznika jest potrzebne
Rzecznik musi być niezależny
Konieczna otwartość na współpracę / współpraca z konkretnymi podmiotami
Szczegółowe wskazówki dotyczące umiejscowienia biura rzecznika
Przekonanie, że to niepotrzebny nowy etat / mnożenie kosztów
Konieczne wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne rzecznika
Konieczne partycypacyjne działanie / przestrzeń, by osoby doświadczające
ubóstwa miały głos
Powinien stać na straży praw społecznych wszystkich obywateli
Ogółem

Tabela 8. Uwagi naukowców – uwagi wśród osób widzących potrzebę wprowadzenia funkcji rzecznika oraz niewidzących takiej potrzeby
i niezdecydowanych

Zgadzam się, że
wprowadzenie rzecznika potrzebne

4

3

3

2

0

1

1

1

15

Nie zgadzam się, że
wprowadzenie rzecznika potrzebne

0

0

0

0

4

0

0

0

4

Trudno powiedzieć

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Ogółem

4

3

3

2

6

1

1

1

21
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Podsumowanie
Zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za wprowadzeniem funkcji rzecznika praw w obszarze pomocy społecznej. Największe
poparcie dla powołania go wyraziła grupa obywateli (87%). Największy odsetek głosów przeciwnych wprowadzeniu tej funkcji był w grupie naukowców (9%), a największy odsetek niezdecydowanych wśród pracowników
pomocy społecznej (14%).
Nie ma wśród respondentów zgody co do tego, jakie grupy powinien reprezentować rzecznik:
• Obywatele i naukowcy najczęściej uznają, że reprezentowane powinny
być przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie nie są w pełni zgodni, czy powinni to być przede
wszystkim korzystający czy niekorzystający z pomocy społecznej.
Najwięcej respondentów spośród obywateli wskazało, że rzecznik
powinien przede wszystkim troszczyć się o prawa i interesy osób niekorzystających z pomocy społecznej, ale znajdujących się w trudnej
sytuacji (87%);
• Najwięcej respondentów z grupy naukowców wskazało na osoby korzystające z pomocy społecznej (97,5%). Respondenci z obu grup
rzadziej wskazują pracowników socjalnych jako grupę wymagającą
ochrony (36% wśród obywateli i 62,5% wśród naukowców);
• Inaczej wskazują pracownicy pomocy społecznej, którzy w zdecydowanej większości uważają, że przede wszystkim ich grupa zawodowa
powinna być reprezentowana przez rzecznika (97%). Wyraźnie mniej
pracowników pomocy społecznej opowiada się za tym, że rzecznik powinien reprezentować osoby korzystające z pomocy społecznej (42%)
oraz osoby z niej niekorzystające, ale znajdujące się w trudnej sytuacji
(25%).
Za najważniejsze zadania rzecznika uznawano najczęściej:
• Zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji prawnej dla osób
podlegających jego ochronie.
• Występowanie do organów publicznych w imieniu osób podlegających jego ochronie.
• Reprezentowanie osób podlegających jego ochronie w toczących się
postępowaniach sądowych i administracyjnych.
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Obywatele oraz pracownicy pomocy społecznej widzieli biuro rzecznika przede wszystkim przy OPS i urzędzie gminy, natomiast naukowcy jako
urząd centralny i przy urzędzie miasta/gminy. Wśród osób, które wykorzystały opcję zgłoszenia własnej propozycji usytuowania biura, najczęściej podkreślano, że najważniejsze jest to, by pozwalało ono rzecznikowi zachować
niezależność od wpływów politycznych.
Najczęściej przewijającą się uwagą osób przeciwnych wprowadzeniu
rzecznika w ramach każdej z grup była obawa, że urząd ten jest niepotrzebnym mnożeniem etatów i będzie generował zbędne koszty.
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TOMASZ KAŹMIERCZAK, RYSZARD SZARFENBERG

Koncepcja Rzecznika Praw Społecznych

Idea Rzecznika Praw Społecznych została wypracowana podczas spotkań
Naszych Głosów, projektu zrealizowanego przez ATD Czwarty Świat. Jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez osoby, które zaznały ubóstwa i miały
doświadczenie korzystania z pomocy społecznej, pracowników socjalnych
znających ten system od środka, wolontariuszy służb społecznych i naukowców zajmujących się tematem od strony akademickiej. Przedstawiciele tych
grup wspólnie pracowali nad propozycją powołania nowej instytucji, która
miałaby wesprzeć funkcjonowanie pomocy społecznej i pomóc bronić praw
osób najbiedniejszych.
Poniższy dokument opisujący koncepcję Rzecznika powstał w połowie
2019 r. Przez kolejny rok pomysł był udoskonalany i dostosowywany do realiów prawnych. W połowie 2020 r. został napisany projekt ustawy wprowadzającej instytucję Rzecznika Praw Społecznych.

Geneza
W każdym społeczeństwie – społeczeństwo polskie nie jest wyjątkiem
– osoby i rodziny doświadczające biedy i wykluczenia społecznego, przeżywające problemy, z którymi nie mogą się uporać, znajdują się w najtrudniejszym położeniu. Świadczy o tym choćby to, że przysługujące im prawa
człowieka i prawa obywatelskie nie są należycie szanowane, chronione i realizowane. Na znaczenie praw tych osób zwróciła uwagę Organizacja Narodów
Zjednoczonych, uchwalając w 2012 r. Wytyczne w Sprawie Skrajnego
Ubóstwa i Praw Człowieka. Powołano także specjalnego przedstawiciela
ONZ do spraw skrajnego ubóstwa i praw człowieka.
W Polsce szczególna ochrona praw tej kategorii obywateli w zasadzie nie
istnieje – nie ma instytucji, która podjęłaby się takiej misji. Powołanie nowej
instytucji – Rzecznika Praw Społecznych mogłoby zmienić ten stan rzeczy.
Taka propozycja pojawiła się w toku prac zespołu, który w ramach
Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat realizował międzynarodowy projekt
Our Voices (Nasze Głosy). W zespole uczestniczyli przedstawiciele trzech
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grup: osób z doświadczeniem biedy i wykluczenia społecznego oraz korzystania z pomocy społecznej, pracowników socjalnych i wolontariuszy służb
społecznych, a także naukowców zajmujących się problematyką polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Uczestnicy zespołu, dzieląc się
swoją wiedzą – przy założeniu, iż każdy z reprezentowanych w zespole punktów widzenia jest równie ważny – szukali odpowiedzi na pytanie, co zrobić,
by – w zgodzie z duchem i literą praw człowieka – poprawić relacje pomiędzy
obywatelami potrzebującymi pomocy a instytucjami publicznymi, które tej
pomocy im udzielają.
Powołanie Rzecznika Praw Społecznych było jedną z podstawowych,
uzgodnionych przez cały zespół, rekomendacji.

Instytucja rzecznika praw
Instytucja rzecznika praw i jej rola w ładzie instytucjonalnym demokratycznego państwa
Instytucja rzecznika praw funkcjonuje w ponad 110 państwach świata,
występuje też w porządku prawnym Unii Europejskiej oraz Rady Europy.
Nazywa się różnie: w Szwecji, skąd wywodzi się jej pierwowzór, znana
jest pod rozpoznawalną powszechnie nazwą ombudsmana, w Hiszpanii –
obrońcy ludu, w Estonii – kanclerza sprawiedliwości, w Austrii – ludowego
adwokata, we Francji – mediatora. Niezależnie od nazwy jej funkcja jest
wszędzie taka sama: ochrona praw i wolności jednostki. Jest ona niezbędna,
bowiem nawet w ustroju demokratycznym samo przyznanie obywatelom
praw to za mało: ważne jest także to, jakie te prawa są i czy rzeczywiście
są realizowane. W dobrze działającym i przyjaznym obywatelom państwie
demokratycznym prawdziwym gwarantem ich praw i wolności nie są organy władzy państwowej, ale instytucje kontrolne, takie jak trybunały konstytucyjne czy sądy administracyjne. Do tej kategorii instytucji należy też
instytucja rzecznika praw.
Wyłoniły się dwa niewykluczające się modele sprawowania funkcji rzecznika praw: pierwszy w centrum uwagi stawia przypadki naruszenia prawa
przez organy publiczne, drugi natomiast skupia się na zwalczaniu przejawów
tzw. złej administracji, tj. takiego jej działania, które po stronie obywateli powoduje krzywdę, szkodę, niesprawiedliwość. Współczesne instytucje rzecznika praw różnią się ponadto stopniem centralizacji. Urzędy rzecznikowskie
często usytuowane są na szczeblu centralnym, ale bywa, iż zakładane są lokalnie, tworząc ogólnokrajową sieć.
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Rzecznicy praw w Polsce
W Polsce działa współcześnie czterech rzeczników praw. Najważniejszym
z racji statusu, zakresu działania i kompetencji jest Rzecznik Praw
Obywatelskich. Pozostali rzecznicy: Rzecznik Praw Dziecka, rzecznicy praw
konsumenta i Rzecznik Praw Pacjenta, zajmują się ochroną jedynie pewnej
kategorii praw. Każdy z nich działa na mocy ustawy i finansowany jest ze
środków budżetowych.
• Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka
i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na
skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej
oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Swoją działalność prowadzi przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków
od obywateli. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej
formy. Rzecznik może także podejmować czynności z urzędu, np. na
podstawie wiadomości pozyskiwanych z publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich).
• Rzecznik Praw Dziecka chroni prawa dziecka, a w szczególności:
prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki.
Nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń
zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. Adresatami działań Rzecznika są wszystkie organy władzy
publicznej, samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje
pozarządowe, do których Rzecznik może zwrócić się o: 1) złożenie
wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe;
2) podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem
ich kompetencji, przedstawiając oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka; 3) wystąpienie
z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych. Corocznie Rzecznik Praw Dziecka przedstawia informację o swoich działaniach oraz uwagi o stanie przestrzegania praw
dziecka w Polsce. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka).
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• Rzecznicy praw konsumenta, miejscy lub powiatowi, realizują zadanie własne samorządu w zakresie ochrony praw konsumentów.
Co do zasady na każdy powiat przypada jeden rzecznik, ale w kilku przypadkach powiaty na podstawie porozumienia utworzyły
jedno wspólne stanowisko rzecznika konsumentów. Rzecznicy interweniują w sprawach indywidualnych. Do ich kompetencji należy m.in.: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów; wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów; składanie
wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest
oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów jest zadaniem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. (Podstawa prawna: ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.).
• Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów, określonych
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawa te
obejmują prawo do: świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji, poszanowania intymności i godności, wyrażenia
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji
z nim związanych, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, opieki duszpasterskiej.
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika
Praw Pacjenta. Do jego zadań należy m.in.: prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów
prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta; występowanie do
właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta; współpraca z organami władzy publicznej w celu
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zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności
z ministrem właściwym do spraw zdrowia; przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz
samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających
do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta; współpraca
w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych; analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających
naprawy. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Rzecznik Praw Społecznych
Prawa społeczne
Prawa społeczne (socjalne), jako trzecia obok praw cywilnych i politycznych kategoria praw obywatelskich, trzeci aspekt obywatelskości, wyłoniły się
i rozwinęły najpóźniej, dopiero w XX wieku. Ideą leżącą u ich podstaw było zapewnienie każdemu obywatelowi podstawowego standardu życia. Od samego
początku pojęcie praw społecznych obejmowało szeroki katalog uprawnień, od
prawa do odrobiny ekonomicznego dobrobytu i bezpieczeństwa do prawa do pełnego udziału w społecznym dziedzictwie i do życia jako cywilizowana jednostka
wedle standardów przeważających w społeczeństwie. Zakładano, że dzięki prawom społecznym każdy obywatel będzie miał rzeczywistą możliwość pełnego
uczestnictwa w życiu publicznym, w tym pełnego korzystania z innych przynależnych mu praw obywatelskich: politycznych i cywilnych. Centralna pozycja praw społecznych stała się jedną z najbardziej wyróżniających cech modelu
państwa opiekuńczego i europejskiego modelu społecznego.
W 1961 r. Rada Europy przyjęła jako swój podstawowy dokument Europejską
Kartę Społeczną. Ma ona służyć wysiłkom podejmowanym przez państwa członkowskie – sygnatariuszy Karty, dla polepszenia poziomu życia i popierania dobrobytu społecznego zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, za pomocą odpowiednich instytucji i działań. W preambule zakłada ona, że korzystanie z praw
społecznych powinno być zapewnione bez dyskryminacji ze względu na rasę,
kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne.
Europejska Karta Społeczna została przez Polskę ratyfikowana w 1997 r.
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Katalog praw społecznych (i społeczno-ekonomicznych) zawartych
obecnie w Europejskiej Karcie Społecznej obejmuje: prawo do pracy, prawo do sprawiedliwych warunków pracy, prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, prawo do organizowania się (pracowników i pracodawców), prawo do rokowań zbiorowych, prawo dzieci
i młodocianych do ochrony, prawo zatrudnionych kobiet do ochrony,
prawo do poradnictwa zawodowego, prawo do szkolenia zawodowego, prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do pomocy społecznej i medycznej, prawo do korzystania
z usług opieki społecznej, prawo osób niepełnosprawnych fizycznie
lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, prawo rodziny do ochrony społecznej,
prawnej i ekonomicznej, prawo matek i dzieci do ochrony społecznej
i ekonomicznej, prawo do prowadzenia działalności zarobkowej na
terytorium innych układających się stron, prawo pracowników migrujących oraz ich rodzin do ochrony i pomocy, prawo do równych
szans i równego traktowania w sprawach zatrudnienia i zawodu, bez
dyskryminacji ze względu na płeć, prawo (pracowników) do informacji i konsultacji, prawo do brania udziału w określaniu i polepszaniu
warunków pracy i środowiska pracy, prawo osób w podeszłym wieku
do ochrony socjalnej.
W 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska uroczyście
proklamowały Europejski filar praw socjalnych. Został on opracowany i przyjęty w celu wzmocnienia praw społecznych, a przez to poprawy standardu
i jakości życia mieszkańców krajów członkowskich w krótkim i średnim terminie. Europejski filar praw socjalnych wyraża zasady i prawa kluczowe dla
sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących systemów bezpieczeństwa socjalnego i rynków pracy w Europie XXI w. Koncepcja filaru powstała przede
wszystkim z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw
członkowskich UE, które chciałyby się do niego przyłączyć. Realizacja zasad
i praw określonych w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi
wspólną odpowiedzialność państw członkowskich, instytucji UE, partnerów
społecznych i innych zainteresowanych stron.
Europejski filar praw socjalnych przewiduje zarówno wprowadzenie nowych praw dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia skuteczniejszego egzekwowania praw, które już im przysługują. Opiera się na 20 podstawowych
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zasadach uporządkowanych według trzech następujących kategorii: równe
szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy, ochrona socjalna
i integracja społeczna.

Podstawowe zasady Europejskiego filaru społecznego
Kategoria I: równe szanse i dostęp do zatrudnienia
1. Kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie
Każdy ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą
jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą mu w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.
2. Równouprawnienie płci
Należy zapewnić i wspierać równość traktowania i szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w odniesieniu do udziału
w rynku pracy, warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery.
Kobiety i mężczyźni mają prawo do równego wynagrodzenia za pracę
o równej wartości.
3. Równe szanse
Bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, każdy ma
prawo do równego traktowania i równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do dóbr i usług dla
społeczeństwa. Należy wspierać równe szanse grup niedostatecznie
reprezentowanych.
4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia
Każdy ma prawo do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia
działalności na własny rachunek. Obejmuje to prawo do otrzymania
wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleniu się i zmianie kwalifikacji
zawodowych. Każdy ma prawo do przeniesienia uprawnień do ochrony socjalnej i do szkolenia w trakcie przekwalifikowania zawodowego.
Młodzi ludzie mają prawo do dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dobrej oferty zatrudnienia w ciągu czterech miesięcy
od uzyskania statusu bezrobotnego lub ukończenia edukacji.
Osoby bezrobotne mają prawo do ciągłego i konsekwentnego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Osoby
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długotrwale bezrobotne mają prawo do dogłębnej indywidualnej oceny najpóźniej do 18. miesiąca bezrobocia.
Kategoria II: uczciwe warunki pracy
5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
Niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form
zatrudnienia.
Zgodnie z prawodawstwem i układami zbiorowymi należy zapewnić pracodawcom niezbędną elastyczność, tak by mogli sprawnie dostosowywać się do zmian zachodzących w kontekście gospodarczym.
Należy wspierać innowacyjne formy zatrudnienia, które gwarantują wysoką jakość warunków pracy. Należy zachęcać do przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Należy ułatwić mobilność zawodową.
Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących
do niepewnych warunków pracy, w tym poprzez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny
powinien mieć rozsądny czas trwania.
6. Wynagrodzenie
Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewnia przyzwoity poziom życia.
Należy zadbać o odpowiednie płace minimalne, tak by zapewnić zaspokojenie potrzeb pracownika i jego rodziny w świetle krajowych
warunków ekonomicznych i społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do zatrudnienia i motywacji do poszukiwania pracy.
Należy zapobiegać ubóstwu pracujących.
Wszystkie wynagrodzenia są ustalane w sposób przejrzysty i przewidywalny, zgodnie z praktyką krajową i z poszanowaniem autonomii
partnerów społecznych.
7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochrona w przypadku
zwolnień
Pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku
pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających
ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego.
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W przypadku zwolnienia z pracy pracownicy mają prawo do uzyskania wcześniej informacji o przyczynach takiego zwolnienia, przysługuje im również rozsądny okres wypowiedzenia. Mają oni prawo do
skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy prawo do dochodzenia roszczeń,
w tym do odpowiedniej rekompensaty.
8. Dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników
Należy prowadzić konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie
opracowywania i wdrażania polityki gospodarczej i społecznej oraz
polityki zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi. Należy ich
zachęcać do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowaniem ich autonomii i prawa do
podejmowania działań zbiorowych. W stosownych przypadkach porozumienia zawarte między partnerami społecznymi są wdrażane na
szczeblu Unii i jej państw członkowskich.
Pracownicy lub ich przedstawiciele mają prawo do uzyskiwania informacji i wyrażania swojej opinii w odpowiednim czasie w dotyczących
ich kwestiach, w szczególności w odniesieniu do transferów, restrukturyzacji oraz łączenia przedsiębiorstw, a także zwolnień grupowych.
Zachęca się do wspierania zwiększonej zdolności partnerów społecznych do propagowania dialogu społecznego.
9. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
Rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mają prawo do
odpowiednich urlopów, elastycznej organizacji pracy oraz dostępu do
usług w zakresie opieki. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do
specjalnych urlopów służących wypełnianiu obowiązków w zakresie
opieki. Należy zachęcać ich do korzystania z takich urlopów w racjonalny sposób.
10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy
oraz ochrona danych
Pracownicy mają prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do
ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich
uczestnictwa w rynku pracy.
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Pracownicy mają prawo do ochrony swoich danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
Kategoria III: ochrona socjalna i integracja społeczna
11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
Dzieci mają prawo dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo
usług wczesnej edukacji i opieki.
Dzieci mają prawo do ochrony przed ubóstwem. Dzieci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mają prawo do szczególnych środków służących zwiększeniu równości szans.
12. Ochrona socjalna
Bez względu na rodzaj i czas trwania ich stosunku pracy pracownicy i,
w porównywalnych warunkach, osoby samozatrudnione mają prawo
do odpowiedniej ochrony socjalnej.
13. Świadczenia dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne mają prawo do odpowiedniego wsparcia w zakresie
aktywizacji ze strony publicznych służb zatrudnienia służącego (re-)
integracji na rynku pracy i do właściwych świadczeń dla bezrobotnych
otrzymywanych przez rozsądny czas, odpowiednio do płaconych przez
nich składek i zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności. Tego
rodzaju świadczenia nie powinny stanowić czynnika zniechęcającego
do szybkiego powrotu do zatrudnienia.
14. Minimalny dochód
Każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi środkami, ma prawo do
odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie
na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług
wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy świadczenia
związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.
15. Świadczenia emerytalne i renty
Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek przechodzące na
emeryturę mają prawo do emerytury proporcjonalnej do ich składek
oraz zapewniającej odpowiedni dochód. Kobiety i mężczyźni mają
równe szanse w odniesieniu do nabywania praw emerytalnych.
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Każda osoba w podeszłym wieku ma prawo do posiadania środków
umożliwiających godne życie.
16. Służba zdrowia
Każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, profilaktycznej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości.
17. Integracja osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne mają prawo do otrzymania wsparcia dochodu, które zapewnia godne życie, usług, które pozwolą im na uczestnictwo w rynku pracy i w życiu społecznym, a także do środowiska pracy
dostosowanego do ich potrzeb.
18. Opieka długoterminowa
Każdy ma prawo do przystępnych cenowo i dobrej jakości usług
opieki długoterminowej, w szczególności opieki w domu i usług
środowiskowych.
19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych
Należy zapewnić osobom potrzebującym dostęp do mieszkań socjalnych lub pomocy mieszkaniowej dobrej jakości.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mają prawo do odpowiedniej
pomocy i ochrony przed przymusową eksmisją.
Osoby bezdomne otrzymują odpowiednie schronienie oraz świadczone są na ich rzecz usługi służące promowaniu ich integracji społecznej.
20. Dostęp do niezbędnych usług
Każdy ma prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości,
w tym wody, urządzeń sanitarnych, energii, transportu, usług finansowych i usług łączności cyfrowej. Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie w zakresie dostępu do tych usług.
Katalog praw społecznych przysługujących obywatelom polskim definiuje
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W szczególności wchodzą tu w grę następujące prawa i wolności:
• wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy,
z którego wynika zobowiązanie władz publicznych do prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez
realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie
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•

•

•
•

•

•
•

i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych (art. 65 Konstytucji);
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z którym
związane jest prawo do dni wolnych od pracy i corocznych płatnych
urlopów (art. 66 Konstytucji); prawo do zabezpieczenia społecznego
w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego; w szczególności do zabezpieczenia społecznego ma prawo obywatel pozostający bez pracy
nie z własnej woli i niemający innych środków utrzymania (art. 67
Konstytucji);
prawo do ochrony zdrowia, co oznacza równy dostęp obywateli do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, niezależnie od ich sytuacji materialnej; władze publiczne mają
w szczególności obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku oraz popierania rozwoju kultury fizycznej,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (art. 68 Konstytucji);
obowiązek władz publicznych do udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy
oraz komunikacji społecznej (art. 69 Konstytucji);
prawo do nauki, przy czym nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa;
by zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, władze publiczne są zobowiązane tworzyć i wspierać systemy
indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów (art. 70 Konstytucji);
prawo dziecka do ochrony; w szczególności władze publiczne są zobowiązane do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją oraz do objęcia pomocą i opieką dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej (art. 72 Konstytucji);
obowiązek władz publicznych do prowadzenia polityki sprzyjającej
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w tym przeciwdziałania bezdomności (art. 75 Konstytucji);
obowiązek państwa uwzględniania dobra rodziny w swojej polityce
społecznej i gospodarczej; oznacza on także zobowiązanie władz publicznych do pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym oraz
do pomocy matkom przed urodzeniem dziecka i po urodzeniu (art.
71 Konstytucji);
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Rzecznik Praw Społecznych – zakres działania, podstawowe
zadania, organizacja, status
Prawa społeczne rozumiane są współcześnie bardzo szeroko. Ich katalog
będzie zawsze niezamknięty, ponieważ wiele czynników, zmiennych w czasie
i przestrzeni, wpływa na standard życia osób i rodzin.
Prawa społeczne można podzielić na trzy kategorie: prawa związane
z zatrudnieniem oraz warunkami pracy i płacy, uprawnienia warunkujące
dobrostan obywateli o znaczeniu powszechnym (zdrowie, edukacja, mieszkanie) oraz uprawnienia osób (rodzin) doświadczających różnego typu
trudności i problemów, które narażają ich na niedostatek i pozostawanie na
marginesie życia społecznego. Łatwo spostrzec, że stopień ochrony każdej
z tych kategorii praw jest inny. Prawa związane z dostępem do zatrudnienia i warunkami pracy i płacy są relatywnie najmocniej chronione: z jednej
strony istnieje wyspecjalizowana ochrona sądowa, z drugiej – związki zawodowe ze swoimi prerogatywami. Naruszanie uprawnień należących do
drugiej kategorii, utrudnia władzom publicznym ich powszechność, ponadto w tym obszarze działają już rzecznicy praw (Rzecznik Praw Pacjenta,
po części Rzecznik Praw Dziecka, szkolni rzecznicy praw ucznia). Na tym
tle pozycja praw należących do trzeciej kategorii jest najsłabsza – na ich
straży nie stoją związki zawodowe ani jakakolwiek instytucja publiczna.
Co więcej, o prawa te trudno walczyć tym, którzy są nimi najbardziej zainteresowani – osobom/rodzinom z nich korzystającym – ponieważ należą do grup mniejszościowych o znikomej sile politycznej i ekonomicznej.
Stworzenie instytucji Rzecznika Praw Społecznych mogłoby w istotny sposób poprawić ten stan rzeczy.
Niezależnie od powyższej kategoryzacji da się wyróżnić jeszcze jedną,
dość szczególną grupę praw społecznych – to prawa przysługujące obywatelom w procesie korzystania z usług publicznych, takich jak służba zdrowia czy służby społeczne (usługi w zakresie opieki, pomocy i integracji
społecznej).
Prawa osób korzystających ze świadczeń i usług pomocy społecznej
(opracowane na podstawie fińskiej ustawy o statusie i prawach klientów pomocy społecznej oraz praw wyszczególnionych w kodeksach
etycznych pracowników socjalnych [polskim i amerykańskim]):
• prawo do pomocy odpowiedniej jakości;
• prawo do poszanowania godności;
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• prawo do samostanowienia;
• prawo do równego traktowania bez dyskryminacji;
• prawo do pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń i wynikających stąd obowiązków;
• prawo do tajemnicy udzielonych informacji;
• prawo do wyrażenia zgody na świadczenia i usługi;
• prawo do uczestnictwa w przygotowywaniu planów pomocy;
• prawo do informacji o możliwości skorzystania z innych usług pomocy i skierowania do nich;
• prawo do odmowy korzystania z usług (poza tymi nakazanymi
przez sąd);
• prawo do informacji o zakończeniu pomocy i procedur z tym
związanych;
• prawo do wglądu do każdego dokumentu, który dotyczy osoby
korzystającej;
• prawo do skarg i odwołań oraz informacji o takiej możliwości
i procedurach z tym związanych;
• prawo do tłumacza, jeżeli usługodawca nie zna języka klienta;
• prawo do informacji i ochrony w przypadku udziału w badaniach
ewaluacyjnych i innych.
W związku z powyższym proponuje się, by przedmiotem troski i uwagi
Rzecznika Praw Społecznych były:
• uprawnienia warunkujące dobrostan (w tym integrację społeczną)
osób/rodzin doświadczających niedostatku i marginalizacji społecznej
(lub tymi stanami zagrożonych);
• działania i praktyki administracji publicznej podejmowane na rzecz
i w ramach realizacji praw społecznych i innych praw obywatelskich
przynależnych tym osobom i rodzinom;
• uprawnienia związane z korzystaniem z usług służb społecznych.
Podstawowe zadania Rzecznika Praw Społecznych polegałyby na:
• rzecznictwie w sprawach indywidualnych;
• rzecznictwie grupowym;
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• rzecznictwie w sprawach naruszania zbiorowych praw użytkowników
służb społecznych;
• monitorowaniu działania administracji publicznej;
• systematycznej ocenie stanu rozwoju i realizacji praw społecznych.
Ponadto do jego zadań należałoby:
• poradnictwo w zakresie praw społecznych i bezpłatna informacja;
• współpraca z innymi rzecznikami;
• współpraca krajowa i międzynarodowa z instytucjami publicznymi
i prywatnymi, w tym organizacjami międzynarodowymi działającymi
na polu praw społecznych.
Zakładane funkcje Rzecznika Praw Społecznych wymagają, by jego urząd
działał w sposób zdecentralizowany poprzez ogólnokrajową sieć lokalnych
biur operujących na poziomie subregionalnym. Podstaw prawnych dostarczyłaby nowa ustawa o roboczym tytule Ustawa o prawach społecznych
i Rzeczniku Praw Społecznych. Określiłaby szczegółowo jego zakres działania, zadania i kompetencje, organizacje, źródła finansowania oraz sposób
powoływania.

Uzasadnienie
Instytucja Rzecznika Praw Społecznych powinna być powołana przede
wszystkim dlatego, że istnieje taka potrzeba społeczna. Jej ujawnienie było możliwe dzięki unikatowej metodzie deliberacji polegającej na łączeniu – w partycypacyjnym procesie – wiedzy obywateli doświadczających ubóstwa, pracowników socjalnych i naukowców zajmujących się pomocą i polityką społeczną.
Metoda ta została zastosowana w projekcie Stowarzyszenia ATD Czwarty
Świat Our Voices (Nasze Głosy). Przeprowadzone w następstwie tego projektu
badanie sondażowe, które objęło 625 osób pochodzących z ww. środowisk, jednoznacznie taką potrzebę potwierdziło. Ze stwierdzeniem, że Rzecznik Praw
Społecznych jest potrzebny, zgodziło się 82% badanych osób z doświadczeniem ubóstwa, pracowników socjalnych i naukowców zajmujących się polityką
społeczną i pomocą społeczną. Wśród naukowców było 18 doktorów, 20 doktorów habilitowanych, 8 profesorów. Wśród pracowników socjalnych: 127 pracowników socjalnych, 58 starszych pracowników socjalnych, 73 specjalistów
pracy socjalnej, 42 osoby na stanowiskach kierowniczych.
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Za najważniejsze zadania rzecznika uznawano najczęściej:
• Występowanie z wnioskami o zmiany prawne, organizacyjne, finansowe i inne, które usprawniałyby działanie systemu pomocy
społecznej.
• Zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji prawnej dla osób
podlegających jego ochronie.
• Występowanie do organów publicznych w imieniu osób podlegających jego ochronie.
• Reprezentowanie osób podlegających jego ochronie w toczących
się postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Mocnej argumentacji na rzecz powołania Rzecznika Praw Społecznych
dostarcza też nabierająca na znaczeniu strategia przeciwdziałania ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu odwołująca się do praw człowieka. W przygotowanym w 2018 r. przez European Anti-Poverty Network podręczniku zatytułowanym Prawa człowieka w sercu walki z ubóstwem. Zmiana, nadzieja
i sprawiedliwość. Podejście do ubóstwa oparte na prawach, czytamy:
Podejście oparte na prawach człowieka postrzega ubóstwo nie jako zrządzenie losu, ale raczej jako kwestię sprawiedliwości. Zmusza nas ono do
poszukiwania i domagania się odpowiedzialności za działania (lub zaniechania), które prowadzą do powstania ubóstwa, utrwalają je i pogłębiają. Prawa człowieka koncentrują się również na wzmocnieniu pozycji
ubogich – daniu im głosu i siły przebicia, bo w inny sposób nie mogą dochodzić swoich praw. Dzięki silniejszemu naciskowi na prawa społeczne
rządy potraktują zmniejszanie ubóstwa jako priorytet.
W przyjętych w 2012 r. przez ONZ Wytycznych w Sprawie Skrajnego
Ubóstwa i Praw Człowieka zostało m.in. zapisane:
Osoby żyjące w ubóstwie często nie są w stanie uzyskać dostępu do wymiaru sprawiedliwości bądź też dochodzić odszkodowania za krzywdy poniesione w wyniku jakiegoś działania lub zaniechania. Napotykają one na
najróżniejsze przeszkody, począwszy od tego, że nie są w stanie skutecznie
złożyć skargi ze względu na koszty lub własną ignorancję, a kończąc na tym,
że korzystne dla nich wyroki sądowe pozostają niewykonane. Ich ograniczone zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz brak niezależnych, dostępnych i skutecznych mechanizmów rozpatrywania skarg
często przesądzają o tym, że osoby te nie są w stanie podjąć próby podwa– 72 –

żenia prawomocności niekorzystnych dla nich decyzji administracyjnych.
Państwa powinny powierzyć niezależnemu organowi państwowemu zadanie monitorowania z perspektywy praw człowieka ilościowych i jakościowych aspektów ubóstwa oraz dostarczania zbiorów rozproszonych
danych niezbędnych do skutecznej implementacji. Zbieranie i przetwarzanie informacji musi być zgodne z przyjętymi normami międzynarodowymi, tak aby chronić prawa człowieka oraz zapewnić poufność
i poszanowanie życia prywatnego.
Bez wątpienia organem, o którym mowa wyżej, powinien być Rzecznik Praw
Społecznych. Zdaniem polskich ekspertów krajowe rozwiązania z zakresu
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu – jak do tej pory –
testów podejścia opartego na prawach człowieka zawartego w Wytycznych
ONZ nie spełniają:
Dostrzeżony brak ma poważne konsekwencje dla statusu skrajnie ubogich, czego zasadniczym przejawem jest okoliczność, że działania państwa względem ubogich nie zostały wyrażone jako prawne obowiązki (co
charakteryzuje podejście do ubóstwa w oparciu o prawa człowieka), których wadliwa realizacja może być przez jednostki kwestionowana na drodze sądowej. Program ten został sformułowany w duchu obowiązującego
w kulturze europejskiej od lat przekonania, że pomoc osobom ubogim
stanowi akt miłosierdzia ze strony państwa, a nie realizację prawnego
obowiązku. (A. Ploszka, Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej, Warszawa 2019, s. 290-291. Ekspert stwierdza też wiele innych deficytów w ochronie praw społecznych w odniesieniu do osób ubogich.).

Rzecznik Praw Społecznych a inni Rzecznicy
Powołanie Rzecznika Praw Społecznych stanowiłoby istotne wzmocnienie funkcjonującej w Polsce sieci rzeczników praw.
Po pierwsze dlatego, że ochroną objęte zostałyby kategorie praw do tej
pory pozbawione szczególnej pieczy i kategorie obywateli o najsłabszej pozycji w życiu publicznym, dotychczas pozbawionych instytucji stojącej na straży ich potrzeb, interesów i uprawnień.
Po drugie dlatego, że instytucjonalnemu wzmocnieniu uległaby ochrona
praw obywateli w na ogół szczególnie trudnych i wrażliwych sprawach leżących na styku zakresu działania Rzecznika Praw Społecznych oraz Rzecznika
Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. (Ochrona praw konsumentów stanowi względnie odrębny obszar działań).
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Po trzecie dlatego, że Rzecznik Praw Społecznych, działając jako partner Rzecznika Praw Obywatelskich, mógłby go odciążyć w zakresie troski
o sprawy osób biednych i wykluczonych społecznie. Wyrazem tej troski było
m.in. powołanie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności,
która przekazała organom władzy wiele wystąpień. (Rzecznik Praw
Społecznych mógłby przejąć ten obszar spraw razem z Komisją, rozszerzając zakres jej zainteresowań poza prawa osób bezdomnych czy wykluczonych mieszkaniowo).

Ochrona praw społecznych w innych krajach
Instytucja Rzecznika Praw Społecznych, zgodna z zaleceniami ONZ oraz
wpisująca się w proces wdrażania Europejskiego filaru socjalnego, na tle innych krajów zasadniczo byłaby rozwiązaniem innowacyjnym – takiej instytucji w nich nie ma. Wyjątkiem jest Finlandia, w której od blisko 20 lat działa
urząd w pewnym sensie podobny.
Od 2001 r. w Finlandii obowiązuje ustawa o statusie i prawach klientów
pomocy społecznej. Wcześniej (w 1992 r.) odrębna ustawa uregulowała prawa pacjenta. W fińskiej administracji oba obszary są skupione w jednym
ogranie – Ministerstwie Spraw Społecznych i Zdrowia.
Celem fińskiej regulacji dotyczącej praw osób korzystających z pomocy
społecznej było upowszechnianie podejścia skoncentrowanego na osobie
potrzebującej wsparcia, wzmacnianie jej praw do dobrej jakości świadczeń
i usług pomocy społecznej, a także pogłębianie zaangażowania we wspólne
rozwiązywanie problemów. W ustawie doprecyzowano między innymi następujące prawa: prawo do pomocy odpowiedniej jakości; prawo do informacji nie tylko o prawach i obowiązkach, ale też o możliwościach pomocy i ich
konsekwencjach; prawo do samostanowienia; prawo dostępu do każdego
dokumentu, który dotyczy osób korzystających; prawo do ochrony danych
osobowych; prawo do tłumacza, jeżeli usługobiorca nie zna języka fińskiego;
prawo do odwołania; prawo do składania skarg.
Do powołania rzeczników klientów pomocy społecznej ustawa zobowiązała gminy, przy czym kilka gmin może mieć jednego rzecznika. Rzecznik ma
funkcję doradczą: nie jest więc adwokatem czy pełnomocnikiem prawnym
klienta, ma być natomiast osobą bezstronną, działającą na rzecz ochrony i realizacji jego praw. Do obowiązków rzeczników należy doradzanie osobom
chcącym skorzystać lub korzystającym z pomocy społecznej w zakresie praw
określonych w ustawie, a także pomoc w składaniu odwołań i skarg.
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ADAM PLOSZKA, ARTUR ZALEWSKI

Projekt ustawy o rzecznictwie na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
USTAWA
z dnia ………………… r.
Art. 1 [Cel instytucji]
1. W celu wspierania osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu problemów, z którymi nie mogą się sami uporać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości, powołuje się sieć rzecznictwa praw społecznych składającą
się z rzeczników praw społecznych, zwanych dalej „Rzecznikami”.
2. Rzecznicy stoją na straży przestrzegania konstytucyjnych wolności i praw
o charakterze ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym, w zakresie i granicach określonych w ustawach szczególnych.
3. Rzecznicy współpracują z innymi organami ochrony praw i wolności,
w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw
Dziecka.
Art. 2 [Definicje prawne]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) osobach dotkniętych ubóstwem – należy przez to rozumieć osoby,
których sytuacja majątkowa i dochodowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, odpowiadających powszechnie przyjmowanym normom obyczajowym i kulturowym oraz
obowiązującym normom prawnym. W szczególności za dotknięte
ubóstwem uznaje się osoby uprawnione do świadczeń na zasadach
określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.8).
8

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2019-08-12.
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2) osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym – należy przez to
rozumieć osoby mające ograniczoną możliwość uczestnictwa w życiu
społecznym; w szczególności z powodu bezdomności, chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności, opuszczania
pieczy zastępczej, opuszczania placówek penitencjarnych, długotrwałego bezrobocia lub dyskryminacji.
Art. 3 [Sieć rzecznictwa]
1. Sieć rzecznictwa składa się z 16 wojewódzkich rzeczników praw społecznych oraz Krajowej Rady Rzeczników Praw Społecznych.
2. Wojewódzcy rzecznicy praw społecznych powoływani są, na wniosek wojewody, przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, wojewoda organizuje publiczne wysłuchanie kandydata na Rzecznika i zasięga opinii
Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Art. 4 [Wymagania na stanowisko Rzecznika]
Na stanowisko Rzecznika może być powołana osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ani umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wykształcenie wyższe;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
6) wyróżnia się wiedzą, w szczególności w zakresie: pomocy społecznej,
ochrony zdrowia lub spraw pracowniczych;
7) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie działalności pożytku publicznego bądź pięcioletni staż pracy na kierowniczym
lub samodzielnym stanowisku w administracji publicznej.
Art. 5 [Kadencja Rzecznika]
1. Kadencja Rzecznika trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem jego powołania.
2. Kadencja Rzecznika wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.
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3. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.
4. W pozostałym zakresie do statusu prawnego Rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach urzędów państwowych.
Art. 6 [Kryteria odwołania Rzecznika]
Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, odwołuje Rzecznika przed
upływem kadencji wyłącznie w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) utraty obywatelstwa polskiego;
3) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków ze względu na stan
zdrowia – stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) rażącego naruszenia przepisów ustaw w związku z pełnieniem funkcji
Rzecznika stwierdzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Art. 7 [Organizacja]
1. Rzeczników wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze rządowej administracji zespolonej w województwie, a swoje zadania wykonują oni przy
pomocy wojewódzkich biur rzecznictwa na rzecz osób dotkniętych lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Rzecznicy na obszarze swojej właściwości mogą powoływać wydziały zamiejscowe wojewódzkich biur.
3. Pracownicy biur są podporządkowani Rzecznikom.
4. Do pracowników wojewódzkich biur stosuje się przepisy o pracownikach
urzędów państwowych.
Art. 8 [Podjęcie działań]
Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:
1) na wniosek obywateli lub ich organizacji;
2) na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej;
3) własnej inicjatywy.
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Art. 9 [Wniosek]
Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy
oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.
Art. 10 [Podjęcie sprawy]
1. Podejmując sprawę, Rzecznik może:
1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające;
2) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów,
w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej,
zawodowej lub społecznej.
2. Rzecznik ma prawo odmówić podjęcia sprawy w sytuacji, gdy z wniosku lub dołączonych do niego informacji w sposób oczywisty wynika,
że osoba ubiegająca się o pomoc nie jest osobą dotkniętą ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Art. 11 [Kompetencje]
Prowadząc postępowanie, o którym mowa w art. 10 pkt 1, Rzecznik może:
1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;
2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej,
organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych,
społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy
jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych;
3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez
sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania;
4) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
Art. 12 [Rozwinięcie]
1. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
1) udzielić pisemnych wyjaśnień wnioskodawcy co do przysługujących
mu praw;
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2) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których
działalności stwierdził naruszenie praw osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
3) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa
w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa;
4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również
wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu – na prawach
przysługujących prokuratorowi;
5) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
6) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
7) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego
rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
2. W zakresie ochrony praw osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym Rzecznik może:
1) występować do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu złożenia przez
niego wniosku w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji;
2) występować do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu złożenia przez niego wniosku do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu
Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie
przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie;
3) występować do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw
Dziecka o wniesienie kasacji, skargi kasacyjnej albo skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
4) występować do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
5) występować do rzeczników konsumentów o wytoczenie powództwa
na rzecz konsumentów bądź wstąpienie do toczącego się postępowania
w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
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6) występować do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Art. 13 [Obowiązek współdziałania i pomagania Rzecznikowi przy wyjaśnieniu sprawy]
1. Organy, organizacje lub instytucje publiczne, o których mowa w art. 12
ust. 1, do których zwróci się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać
i udzielać mu pomocy.
2. Organy, organizacje lub instytucje publiczne, o których mowa w art. 12
ust. 1, są obowiązane w szczególności:
1) zapewnić dostęp do akt i dokumentów spraw zakończonych;
2) udzielać żądanych przez Rzecznika informacji i wyjaśnień;
3) udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich
rozstrzygnięć.
3. Rzecznik jest obowiązany do ochrony oraz nieudostępniania podmiotom
nieuprawnionym informacji i danych, uzyskanych zgodnie z ust. 1 i 2, jeśli stanowią one tajemnice prawnie chronione.
Art. 14 [Obowiązek ochrony uzyskanych informacji i danych]
1. Z uwzględnieniem przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych, Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań, w tym wrażliwe dane osobowe na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
2. Rzecznik może odmówić ujawnienia danych osobowych osoby, od której
uzyskał informację wskazującą na naruszenie praw osób dotkniętych lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz osoby, której
naruszenie dotyczy, a także dokumentacji zgromadzonej w toku badania
sprawy, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za
niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki.
3. Nie można odmówić ujawnienia informacji, w tym danych osobowych
lub dokumentacji, o których mowa w ust. 2, gdy zatajenie takich informacji, danych osobowych lub dokumentów prowadziłoby do zagrożenia
życia lub zdrowia innych osób lub mogło zagrażać bezpieczeństwu lub
porządkowi publicznemu.
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Art. 15 [Sprawozdanie]
Rzecznicy przedstawiają corocznie, w terminie 60 dni od zakończenia
roku kalendarzowego, Prezesowi Rady Ministrów, a także podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku
kalendarzowym.
Art. 16 [Krajowa Rada Rzeczników]
1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Krajowa Rada Rzeczników, zwana
dalej ,,Radą”.
2. Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady
Ministrów w zakresie spraw związanych z ochroną praw osób dotkniętych
lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony praw osób dotkniętych lub
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
2) wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków polityki rządowej wobec osób dotkniętych lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
3) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu przeciwdziałania ubóstwu lub wykluczeniu społecznemu przedłożonych Radzie przez
Prezesa Rady Ministrów;
4) przekazywanie informacji dotyczących wsparcia osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu.
5) Sporządzanie analiz dotyczących stanu legislacji oraz zakresu przestrzegania praw osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie danych i informacji zebranych w szczególności
od wojewódzkich rzeczników praw społecznych.
4. Rada corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego,
sporządza i przedstawia Prezesowi Rady Ministrów wystąpienie dotyczące informacji o stanie przestrzegania praw osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dostrzeżonych
barierach i utrudnieniach w zakresie możliwości korzystania z tych praw
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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5. W skład Rady wchodzi szesnastu wojewódzkich rzeczników praw
społecznych.
6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów.
7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca członkom Rady koszty przejazdów na posiedzenia Rady, na zasadach określonych w przepisach
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
8. Tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Prezesa Rady
Ministrów.
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Odpowiedź na zarzuty krytyków instytucji
Rzecznika Praw Społecznych
Poniższy dokument przedstawia zarzuty i wątpliwości, które zgłaszali respondenci w badaniach ATD Czwarty Świat. Każdy z zarzutów został opatrzony przekonującą odpowiedzią. Dyskusja nad zarzutami była prowadzona
w ramach spotkań zespołu Naszych Głosów.
Każdy zarzut ma swój tytuł. Do każdego dodano słowa osoby, która
go zgłosiła w badaniu. Na każdy zarzut możliwa jest przekonująca odpowiedź. Przykładowe odpowiedzi zostały umieszczone pod poszczególnymi
zarzutami.
Zarzut 1. Rzecznik będzie bezsilny
„Po co kolejna osoba, która i tak nic nie zrobi”.
Odpowiedź
Skąd wiadomo, że nic nie zrobi? Nie można z góry zakładać, że Rzecznik
będzie bezsilny. Gdyby do każdej nowej idei tak podchodzono, nic by się nie
zmieniło. Jeżeli Rzecznik będzie miał odpowiednie uprawnienia i środki do
działania, to na pewno będzie mógł wiele dobrego zrobić. Dzięki temu pomoc społeczna będzie lepiej działała i poprawi się ochrona, poszanowanie
i realizacja praw społecznych. Na przykładzie innych rzeczników widać, że
tego typu instytucja może dużo pomóc.
Zarzut 2. Powołanie Rzecznika niczego nie zmieni, natomiast będzie
kosztować
„Powołanie rzecznika nie wnosiłoby niczego do dotychczas wykonywanych zadań pomocy społecznej, ale jedynie generowało koszty”.
Odpowiedź
Wprowadzenie Rzecznika wniesie kilka nowych rzeczy. Pojawi się ktoś,
komu chodzi o usprawnianie całego systemu, aby lepiej działał. W wyniku
aktywności Rzecznika dużo może zmienić się na lepsze w wykonywaniu
zadań pomocy społecznej. Koszty działania Rzecznika będą porównywalne do kosztów działania rzecznika praw konsumenta czy Rzecznika Praw
Pacjenta.
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Zarzut 3. Kolejne stanowiska są zbędne
„Nie rozumiem, czym konkretnie Rzecznik miałby się zajmować. Jest to
bezsensowne tworzenie kolejnego stanowiska”.
Odpowiedź
Rzecznik Praw Społecznych odciąży innych rzeczników. Będzie pierwszą
taką instytucją wyspecjalizowaną w ochronie praw osób doświadczających
ubóstwa. Obywatel, który uważa, że został źle potraktowany przez pomoc
społeczną, będzie mógł zwrócić się do Rzecznika i przedstawić mu swoją
sprawę. Pracownik socjalny, który nie będzie w stanie skutecznie udzielić pomocy, np. z powodu obciążenia zbyt dużą ilością biurokracji lub nieadekwatności przepisów, również będzie mógł to zgłosić. Rzecznik podejmie czynności wyjaśniające w każdej z tych i podobnych spraw. Na podstawie wielu
takich przypadków będzie zgłaszał propozycje zmiany systemu, na przykład
zmiany przepisów, która poprawi ochronę praw i zmniejszy biurokrację.
Zarzut 4. Wystarczy minister i jego służby
„Rzecznik nie jest potrzebny, to samo robią minister i jego służby”.
Odpowiedź
Minister i jego służby kontrolują działania lokalnej pomocy społecznej.
Sprawdzają, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy nie dochodzi do marnotrawstwa i nadużyć. Prawa i procedury wprowadzane są przez rząd, który
je później kontroluje. Pracownicy socjalni mają zbyt wiele spraw nieprzewidzianych w ustawie, by ze wszystkimi zgłaszać się do ministra. Potrzeba
kogoś z zewnątrz, kto będzie dbał o prawa obywateli w pomocy społecznej.
Sam rząd do tego nie wystarczy. Dlatego powołuje się rzeczników praw niezależnych od rządu i innych sił politycznych.
Zarzut 5. Rzecznik powinien bronić tylko pracowników socjalnych
„Potrzebny jest Rzecznik, ale dla pracowników socjalnych. Potrzeba kogoś, kto będzie bronił praw pracowników pomocy społecznej”.
Odpowiedź
Rzecznik Praw Społecznych będzie miał za zadanie dbanie o całą pomoc
społeczną, aby dobrze działała. Pracownikom pomocy społecznej zależy na
skutecznym udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej
sytuacji. Widzą wady ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw oraz problemy w ich interpretacji. Rzecznik będzie wspierał pracowników pomocy
społecznej w ich pracy.
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Zarzut 6. Wzmocni tylko „roszczeniowców”
„Petenci mają postawy roszczeniowe, są wyedukowani w straszeniu pracowników pomocy społecznej. Ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy,
otrzymują ją”.
Odpowiedź
Do pomocy społecznej trafiają też osoby niezaradne, nieśmiałe, niesamodzielne, zawstydzone. Część potrzebujących w ogóle nie zgłasza się po pomoc. Prawa tych osób mogą być łatwo naruszane i nierealizowane. Właśnie
dlatego potrzebny jest Rzecznik Praw Społecznych. Sprawy oparte na bezpodstawnych roszczeniach i pretensjach będą również przez niego analizowane. Lepsze ich zrozumienie pozwoli ograniczyć ich liczbę.
Zarzut 7. Powiększy tylko biurokrację
„Obecnie problemem jest nadmiar wszelkich stanowisk i związanej z tym
biurokracji. Jesteśmy zawaleni papierami i bardzo ciężko znaleźć czas dla
człowieka. Nowa instytucja będzie wymagała pisania kolejnych pism z wyjaśnieniami. Będzie więcej biurokracji”.
Odpowiedź
Jeżeli biurokracja jest problemem, to zajmie się nią Rzecznik.
Biurokracja przeszkadza w sprawnej pomocy, więc jest przeciwko prawom społecznym obywateli, przeszkadza skutecznie pracować pracownikom socjalnym.
Zarzut 8. Rzecznik ponadlokalny się nie sprawdzi
„Każdy ośrodek powinien mieć swojego Rzecznika albo przy gminie, albo
przy starostwie, a nie przy województwie czy jeszcze wyżej”.
Odpowiedź
Rzecznik może być urzędem wojewódzkim i mieć swoje wydziały zamiejscowe na obszarze swojej właściwości. Urząd wojewódzki jest bardziej odporny na układy lokalne, co pozwala mu na lepsze działanie. Taki urząd ma
też większą możliwość wpływu na rząd.
Zarzut 9. Zamiast Rzecznika trzeba wzmocnienia zawodu pracownika
socjalnego
„Istnieją organy nadzoru nad pracownikami socjalnymi (działają bardzo skrupulatnie) i powoływanie kolejnego tworu jest kompletnie bezcelowe. Budowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami pomocy społecznej
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a beneficjentami należy zacząć od docenienia i podwyższenia statusu pracowników socjalnych”.
Odpowiedź
Rzecznik nie będzie powielał zadań służb ministerstwa i wojewody, ale
zadba o ochronę, poszanowanie i realizację praw społecznych. Do tego potrzebne są profesjonalne służby społeczne. Jeżeli pracownicy tych służb mało
zarabiają, nie są szanowani, to będzie ich za mało i będą pracować nieskutecznie. Ciągłe kontrole wyłącznie pod względem formalnym nie służą poprawianiu pracy. Rzecznik musi dbać też o pracowników socjalnych, bo od
nich zależy przestrzeganie i realizacja praw.

– 86 –

Przedmiotem publikacji jest idea wprowadzenia w Polsce Rzecznika Praw Społecznych
wypracowana wspólnie przez osoby korzystające z pomocy społecznej, pracowników
socjalnych, wolontariuszy oraz naukowców. Koncepcja powstała w ramach realizowanego
w latach 2016-2020 projektu Nasze Głosy, którego celem była poprawa funkcjonowania
systemu pomocy społecznej w Polsce. Innowacyjność tego projektu polegała na uznaniu
wiedzy osób doświadczających ubóstwa za równorzędną wobec tej wypracowywanej przez
badaczy oraz praktyków pomocy społecznej, a także ich niezbędnego wkładu w dyskusję na
temat sposobów efektywniejszego wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej. Publikacja
zawiera dobre praktyki włączające osoby doświadczające ubóstwa lub wykluczenia
społecznego w proces tworzenia polityki społecznej oraz zachęca po podjęcia wyzwania,
jakim jest lepsza ochrona praw osób w najtrudniejszej sytuacji.
„Chodzi o przywrócenie należnego miejsca wiedzy ubogich, wsparcie oraz rozwój nowego
podejścia do wiedzy na temat ubóstwa, a wreszcie o współpracę między badaczami,
praktykami oraz osobami doświadczającymi ubóstwa”.
Ojciec Józef Wrzesiński, założyciel Ruchu ATD Czwarty Świat
ATD Czwarty Świat w Polsce jest częścią międzynarodowego ruchu o charakterze
neutralnym politycznie i wyznaniowo. Działa na rzecz rozwiązania problemu skrajnego
ubóstwa, stawiając w centrum prawa człowieka. Koncentruje się na wspieraniu osób
i rodzin żyjących w ubóstwie poprzez obecność i zaangażowanie w środowiskach mniej
uprzywilejowanych, budowanie świadomości społecznej na temat problemu skrajnego
ubóstwa oraz wpływanie na polityki zmierzające do jego rozwiązania. Stara się ułatwić
osobom doświadczającym ubóstwa lub wykluczenia społecznego zabieranie głosu
w publicznej debacie na temat współczesnych problemów społecznych oraz umożliwić im
współdecydowanie w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą.

Projekt Nasze Głosy w 2020 r. finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

