
 

„Na drodze do skutecznych i 

efektywnych działań/ rozwiązań. 

Podejście strategiczne  

w pomocy społecznej” 

 

 

Kraków 06 grudnia 2017r.  

www.mirosław grewiński.pl 

– Uczelnia Korczaka and PTPS 

 

 

 





Parę zdań o mnie… 

1. Uczelnia Korczaka – Warszawa  

2. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 

3. Towarzystwo Wiedzy Społecznej 

4. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w 

obszarze Zdrowia i Pomocy Społecznej 

5. Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. 

specjalizacji w zawodzie praca socjalna 

6. Rada Główna ds. Readaptacji i Pomocy 

Skazanym  

7. European Social Network 

 

 

 

 

 



Agenda wystąpienia 

1. Różne rozumienie 

Strategii 

2. Czynniki dające napęd 

Strategiom 

3. Wyzwania strategiczne 

w pomocy społecznej 

4. Konkluzje 

5. ….. 

 

 



Jesteśmy skazani na permanentną redefinicję Strategii 

1. Cywilizacja zmiany 

2. Społeczeństwo ryzyka 

3. Płynna nowoczesność 

4. Postindustrialne społeczeństwo 

informacyjne 

5. Zmiany na rynkach pracy i w 

rodzinie 

6. Zmiany demograficzne  

7. Zagrożenia klimatyczne i 

terrorystyczne 

 



Różne rozumienie Strategii w PS 

1. Strategia jako doktryna 

polityczna 

2. Strategia jako wizja 

celów do osiągnięcia    

i misja  

3. Strategia jako 

dokument planistyczny 

4. Strategia jako 

wdrożone działania 

 



Setki a może  tysiące…Strategii i Programów Społecznych 

 Europa 2020 i Polska 2030 

 Europejska Strategia Zatrudnienia 

 Europejska Strategia Integracji 

Społecznej 

 Narodowa Strategia Spójności  

 Narodowa Strategia Integracji 

Społecznej  

 Wojewódzkie strategie polityki 

społecznej 

 Strategie rozwoju gmin i powiatów 

 Powiatowa strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

 Gminna  strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

 

 

• Krajowy Program „Zabezpieczenie 

Społeczne i Integracja Społeczna” 

• Programy sektorowe i na rzecz 

określonych grup 

• Programy do wojewódzkiej strategii 

polityki społecznej  

• Programy do powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych  

• Programy do gminnej strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych  

 

 I jaka jest ich skuteczność i 

efektywność? 

 

 



Podejście strategiczne w PS 

 12 sił napędowych, które dają sukces Strategii 

1. Aksjologia  

2. Prekursorzy i liderzy 

3. Czynniki zewnętrzne i 

wewnętrzne 

4. Kultura organizacyjna  

5. Wizja i misja 

6. Sprawne instytucje i służby 

7. Synergia i innowacje 

 

8. Świadomość i motywacja 

decydentów 

9. Współpraca i partnerstwo 

10. Skuteczna komunikacja 

11. Odpowiedzialność  

społeczna 

12. Zapewnienie zasobów, w 

tym finansowych 



1. Aksjologia i doktryny a strategie w polityce społecznej 

• System wartości ma bezpośrednie 

związki z realizacją doktryny PS 

 

• Liberalizm, socjalizm, agraryzm, 

nacjonalizm, konserwatyzm, nauka 

społeczna Kościoła 

 

• Neoliberalizm, Socjaldmokracja, 

Komunitaryzm, feminizm, ekologizm, 

neomarksizm, Zieloni 

 

• Często mieszanka jako kompromis  

koalicyjny 



Program 500+ jako realizacja  doktryny 

1. Polityka rodzinna i senioralna jako priorytet Rządu 

 

2. Zmiana nazwy ministerstwa – Ministerstwo 

Rodziny…. 

 

3. Narracja w dyskursie publicznym ukierunkowana 

na rodzinę 

 

4.  Pomimo wysokich kosztów realizacja z budżetu 

państwa 

 

5. Opinia publiczna przekonana co do sensowności 

Programu 

 

 



2. Prekursorzy i liderzy w polityce społecznej 



 
CECHY PREKURSORA SPOŁECZNEGO  

według J. AULEYTNERA: 
 

1. Ciekawość świata (społecznego) 

2. Dążenie do realizacji wartości 

(prawda) 

3. Brak zgody na niesprawiedliwość 

4. Radykalizm (racjonalny i 

spontaniczny) 

5. Tworzenie alternatywy 

6. Żywotność idei 

7. Uwrażliwianie na krzywdę 

8. Nowatorskość rozwiązań 

9. Intelektualni prowokatorzy (w czasie 

i przestrzeni) 

 

 

 



Jacek Kuroń (NSZZ 
„Solidarność”) (1989 –
1990) 

Michał Boni (KLD) (1991 –
1991) 

Jerzy Kropiwnicki (ZChN) 
(1991 –1992) 

Jacek Kuroń (UD) (1992 – 
1993) 

Leszek Miller (SdRP) (1993 
– 1996) 

Andrzej Bączkowski 
(bezpartyjny) (1996 –
1996) 

Tadeusz Zieliński 
(bezpartyjny) (1997 –
1997) 

Longin Komołowski (AWS) 
(1997 – 2001) 

Jerzy Hausner (SLD) ( 2001 
– 2005) 

Jacek Piechota (SLD) 
(2005) 

Krzysztof Pater 
(bezpartyjny) ( 2004) 

Izabela Jaruga-Nowacka 
(UP) (2004 – 2005) 

Krzysztof Michałkiewicz 
(PiS) (2005  - 2006) 

Anna Kalata 
(Samoobrona) (2006 – 
2007) 

Joanna Kluzik-Rostkowska 
(PiS) (2007) 

 
Różne nazwy tego 
samego Ministerstwa 

Jolanta Fedak (PSL) (2007 
– 2011) 

Władysław Kosiniak-
Kamysz (PSL) (2011 – 
2015) 

Elżbieta Rafalska (PiS) od 
16 listopada 2015 



3. Wpływ zewnętrzny i wewnętrzny na realizację Strategii 

1. Wpływ organizacji międzynarodowych 

(ONZ, RE, UE, BŚ, MFW) 

 

2. Wpływ Kościoła,  w tym dorobek Encyklik 

 

3. Wpływ ruchów społecznych, związków 

zawodowych i innych intersariuszy 

 

4. Wpływ opinii publicznej 

 

5. Wpływ mediów coraz większy 



Renesans dokumentów planistycznych 2001-2005 

• Prof. Jerzy Hausner jako 

wicepremier i minister ds. PS 

odpowiadał za przygotowanie 

dokumentów strategicznych w 

procesie akcesyjnym Polski do 

UE 

 

• UE wymusiła na nas ponownie 

konieczność planowania 

strategicznego na poziomie 

krajowym regionalnym 



4. Kultura organizacyjna  



5. Wizja i misja w Strategiach PS 

1. Wizja wskazuje sytuację, w jakiej 

chcielibyśmy znaleźć się w przyszłości.  

 

2. Wizja strategiczna to spojrzenie w 

przyszłość, w oparciu o logiczne 

analizy stwierdzające, co jest możliwe.  

 

3. Misja natomiast  stanowi szczególne 

powołanie instytucji, pełniąc rolę 

motywującą i informacyjną oraz 

odróżniającą ją od innych 

 

 



6. Sprawne instytucje i służby  

1. Profesjonalizm służb społecznych 

2. Wykształceni, kompetentni, 

zmotywowani 

3. Współpracujący, odpowiedzialni, 

samodzielni,  

4. Potrafiący diagnozować, 

przeciwdziałać i interweniować  

5. Skoncentrowani na podejściu 

opartym o rozwiązania  

6. Posiadający zdolności 

argumentowania i współpracy z 

mediami 



7. SYNERGIA i  INNOWACJE  

jako podstawa  strategii w PS  

Synergia 

Innowacje 

3. Synergia 
komunikacyjna  

2. 
Zewnętrzna  

 

4. Synergia zasobów i 
źródeł finansowania 

1. 
Wewnętrzna  

• Synergia to 

współdziałanie różnych 

czynników, którego efekt 

jest większy niż suma 

poszczególnych 

oddzielnych działań. 

 

• Synergia łączy zasoby 

różnych podmiotów i daje 

przewagę konkurencyjną 

 

• Innowacje to szukanie 

nowych idei i rozwiązań 



Innowacja Społeczna 

• Innowacyjność i Kreatywność – decydujące o 

sukcesie jednostek oraz instytucji 

 

• Innowacyjność – „kreatywna destrukcja” (Joseph 

Schumpeter) – zdolność do tworzenia nowych 

rozwiązań w wielu aspektach; 

 

• Innowacyjność podstawą systemu „ciągłej zmiany” 



Innowacje społeczne jako proces…. 

 



8. Świadomość i Motywacja   

jako motor napędowy rozwoju  PS 

• Świadomosć decydentów  to 

minimum 50% sukcesu 

 

• Motywacja niezwykle ważna 

w rozwoju kadr / służb 

społecznych 

 

• Trzeba  rozwijać  HR i 

zewnętrzne systemy 

motywacyjne 

 

• Trzeba umiejętnie zarządzać 

energią służb społecznych i 

przeciwdziałać wypaleniu 

 



9. Współpraca, networking i partnerstwo 

• JST powinna 

interesować współpraca 

z NGO’s, uczelniami, 

biznesem i mediami 

 

• Dobra współpraca 

wewnętrzna  w ramach 

systemu to podstawa 

 

• Rozwój wielosektorowej 

współpracy zewnętrznej 

w tym zagranicznej 



Współpraca w ramach Wielosektorowej Polityki Społecznej 

Gospodarka
 społeczna

Media
Organizacje 
pozarządowe

Samorząd
terytorialny

Państwo

Instytucje
biznesowe

SEKTOR
PUBLICZNY

SEKTOR

RYNKOWY

SEKTOR

OBYWATELSKI

  
   

   
   

 

Unia
Europejska

Rodziny 
i grupy 

dysfunkcyjne

Partie polityczne

Związki zawodowe, Zrzeszenia

Ruchy społeczne

Lobbyści i grupy interesu, 

Eksperci, Grupy wsparcia

Konsorcja, 

Partnerstwa wielosektorowe



Paradygmat „Razem”  

w podejściu  strategicznym 

• As One – dosłownie znaczy: „ 

jak jeden” ale potocznie 

razem, wspólnie, zespołowo. 

 

• Musimy z organizacji 

indywidualności stać się 

sprawnym i zespołami ludzi 

/instytucji ukierunkowanymi 

na wspólne cele i wspólne 

motywacje! 

 

• Powinniśmy zaufać, że 

wspólnie osiągniemy to co 

zamierzamy ! 



10. Skuteczna komunikacja 

• Większość problemów bierze się 

z niewłaściwej komunikacji i 

asymetrii informacji 

 

• Im mamy więcej narzędzi 

komunikacji tym ta komunikacja 

coraz bardziej zawodzi 

 

• Tymczasem aby realizować 

Strategię trzeba ją komunikować 

wszystkim interesariuszom 

 

 



11. Odpowiedzialność  wszystkich 

interesariuszy  



12. Zapewnienie zasobów,  w tym finansowych  

1. Należy znaleźć odpowiednich ludzi – 

przegląd kadry 

 

2. Należy rozpoznać źródła 

finansowania 

 

3. Należy zorganizować wszystkie inne 

potrzebne zasoby organizacyjne i 

materialne 

 

4. Należy zarządzać procesem 

powstania i realizacji Strategii  

 



Trzy konieczne komponenty strategii  

pomocy społecznej 

Opieka 

społeczna 
Funkcje 
opiekuńcze i 
osłonowe, 
ratownicze 

Pomoc i 
Integracja 
społeczna  

Funkcje 
aktywizacyjne i 
integracyjne w 
kierunku 
usamodzielnieni 

Gospodarka 
społeczna  

 

Funkcje 
zatrudnienia 
socjalnego 
(wspieranego) 



Najważniejsze wyzwania strategiczne w pomocy społecznej 

1. Rozwój usług  Centrum 

Lokalnych Usług Społecznych 

2. Rozdzielenie pracy socjalnej od 

administracyjnej 

3. Rewizja wymogów 

kompetencyjnych służb 

społecznych 

4. Mądre wykorzystanie EFS 

5. Rozwój pieczy zastępczej  

6. Deinstytucjonalizacja  

 

 

 

1. Integracja służb i usług 

2. Wielosektorowa współpraca 

3. Wyodrębnienie opieki 

długoterminowej 

4. Podniesienie prestiżu 

zawodów społecznych 

5. Promocja zawodów i zachęty 

do kształcenia młodych 

6. Wprowadzenie coachingu 

obok superwizji 

 



Inwestycje w kapitał ludzki  

i inne rodzaje kapitałów   

Cel 
strategii 

Kapitał 
kulturowy 

Kapitał 
społeczny 

Kapitał 
kreatywny 

Kapitał 
ludzki 



Planowanie i  realizacja w PS 



Strategia jako proces…. 



Elementy planowania i realizacji Strategii 



Strategie rozwiązywania problemów społecznych  w Polsce 

– diagnoza prof. Krzyszkowskiego 

• Nadal wiele do zrobienia jeśli chodzi o 

partycypacyjny model kreowania tych 

strategii 

 

• Wiele strategii pozostaje ciągle na 

papierze 

 

• Niska jakość wielu strategii 

 

• Brak świadomości decydentów i 

wyobraźni strategicznej  z obszaru PS 

 

• Niska skuteczność i efektywność 

 



Stare i nowe  wyzwania społeczne potrzebują 

Strategii w działaniu…. 

• Ubóstwo i wykluczenie 

społeczne  

• Dezaktywizacja 

• Niesamodzielność  

• Kryzys demograficzny 

• Migracje i 

wielokulturowość  

• Uzależnienia mix 

• Choroby psychiczne i 

psychosomatyczne  

• Wyzwanie edukacyjne 

• Zagrożenia cyberprzestrzeni  

• Kryzys służb społecznych 

• Nadmierna 

instytucjonalizacja i deficyt 

usług 

• Relatywizm wartości 

• Kryzys zaufania i nowe formy 

konfliktów 

• Populizm polityczny  

 



Potrzebna jest strategia rozwoju usług społecznych 

 • Deficyt wielu usług 
społecznych w Polsce 

 

• Bazowanie na świadczeniach 
pieniężnych – np. 500+ 

 

• Niewielki rozwój w 
porównaniu z innymi 
państwami 

 

• Strategia usług społecznych 
jako przyszłość ! 



Potrzeba rzeczywistych  Strategii społecznych  

2015-2020  

Strategia 
i jej cele  

Projekty 

Działania 
operacyjne  

Inne 
działania i 

usługi 

Innowacje 
społeczne 

• Rola  Partycypacyjnego 

model u przygotowania 

Strategii i jej realizacji 

 

• Strategie na papierze a nie 

w działaniu 

 

• Konieczność większej 

współpracy wszystkich 

interesariuszy  i innowacji 

społecznych  



Wyzwania strategiczne  dla Polityki Społecznej 

1. Potrzeba jest strategii do realizacji 

Strategii ! 

 

2. Deinstytucjonalizm i rozwój usług 

środowiskowych   

 

3. Rozwój usług i ich integracja 

 

4. Governance w zarządzaniu PS 

 

5. Powiązanie polityki z podejściem 

opartym o dowody naukowe  

 

 

 

1. Interdyscyplinarne i 

międzyinstytucjonalne badania  

 

2. Dydaktyka na potrzeby praktyki 

 

3. Silniejsze sojusze uczelni z 

praktyką  

 

4. Udział PS w mediach 

 

5. Utrzymanie tożsamości polityki 

społecznej a nie publicznej 



 Wiodące ośrodki  naukowe PS do wsparcia przy powstawaniu                
i realizacji Strategii 



ul. Pandy 13 
02-202 Warszawa 
Infolinia 506 861 517 
wspkorczak.eu 
 

Znaczenie PTPS dla kreowania i realizacji strategii PS 

1. PTPS jako Think Tank  / Action 
Tank – partner JST  

 

2. Stworzenie zaplecza dla badań, 
reform i  strategii w zakresie PS 

 

3. Ponad 200 ekspertów z całego 
kraju 

 

4. Umiędzynarodowienie polskiej PS 
np.w  European Social Network i 
ESPaNET i itp. 

 

 

 





Klaryfikacja terminologiczna 

• Polityka społeczna – najczęściej rozwojowe działania na rzecz ogółu 

społeczeństwa, w tym także klasy średniej a nawet wyższej (strategie i programy 

rozwojowe, rozbudowane usługi społeczne, system zabezpieczenia społecznego) 

 

• Polityka socjalna – najczęściej dedykowana osobom ubogim, defaworyzowanym, 

wykluczonym społecznie (głównie redystrybucja świadczeń finansowych  pomoc 

społeczna) 

 

• Polityka publiczna – najbardziej ogólna, szeroka; powiązana z sektorem 

publicznym, ale i ekonomią oraz polityką gospodarczą (polityki szczegółowe) 

 

• Samorządowa i obywatelska polityka społeczna – polityka realizowana przez 

JST i NGO’s rozwiązująca lokalne i regionalne problemy społeczne  



Ocena samorządowej PS – prof. Krzyszkowski 

• Bieżące administrowanie SPS 

zamiast zarządzania SPS 

• Brak koordynacji i współpracy 

z NGO’s 

• Niska świadomość 

decydentów 

• Powrót do zaniechanej 

legislacji socjalnej 

• Większe wpływy z podatków 

do samorządowej kasy 


