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WSTĘP 

Wykluczenie społeczne należy współcześnie do grona najważniejszych wyzwań 

stojących przed instytucjami zarówno poszczególnych państw, jak i organizacji 

międzynarodowych. Ograniczenie zasięgu tego zjawiska jest jednym z głównych celów 

polityki społecznej większości państw europejskich jak i wspólnotowej polityki Unii 

Europejskiej (UE). W Polsce w przeciągu dwóch dekad od chwili rozpoczęcia 

wolnorynkowych przemian wykluczenie społeczne stanowiło nieprzerwanie nieodłączny 

element głównego dyskursu politycznego. Konstruowaniu debaty publicznej oraz programów 

zaradczych nie zawsze towarzyszyło jednak rzetelne rozpoznanie problemu oparte na 

miarodajnych badaniach społecznych.  

Zjawisko wykluczenia społecznego przybierać może różnorodne postaci. Zróżnicowanie 

poziomu tego zjawiska istnieje nie tylko pomiędzy różnymi krajami. Widoczne jest ono także 

na poziomie poszczególnych państw, a nawet regionów. Dotychczasowe badania 

potwierdzają, że bieda oraz wykluczenie społeczne jest silnie determinowane przez 

terytorialny kontekst1. 

Ta sfera życia, choć stanowi jeden z głównych problemów i wyzwań dla polityki 

społecznej, należy nadal do stosunkowo słabo rozpoznanych. Zjawisko to 

dotyka w największym stopniu regionów peryferyjnych Polski, znajdujących się na obrzeżach 

dokonujących się przemian.  

Największą kategorię osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia 

społecznego są długotrwale bezrobotni i osoby niezatrudnione korzystające z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa. Badania poświęcone korzystaniu z pomocy społecznemu 

w województwie podkarpackim są nieliczne2. Słabe rozpoznanie wynika w dużej mierze 

z trudności w dotarciu do świadczeniobiorców oraz trudności z oszacowaniem skali zjawisk 

                                                 
1
 G. Zabłocki, M. Sobczak, E. Piszczek, M. Kwiecińska, Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski, Toruń 1999; 

G. Baczewski, Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie, Lublin 2008; S. Golinowska (red.), Od ubóstwa do wykluczenia 

społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat, Warszawa 2008; S. Golinowska, 
E. Tarkowska, I. Topińska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa 2005; E. Tarkowska 
(red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa 2000; E. Tarkowska, W. Warzywoda-
Kruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu, Katowice-Warszawa 2003. 
2 Wśród badań wymienić należy przede wszystkim: M. Malikowski (red.) Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne 

aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, Rzeszów 2005; M. Bozacka, Procesy ekskluzji społecznej klientów Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie a formowanie się underclass (niepublikowana rozprawa doktorska); oraz 
publikacje Podyplomowych Studiów Organizacja Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UR.  
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w wymiarze poszczególnych województw. Większość regionalnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych nie jest oparta na pogłębionych badaniach naukowych, zwłaszcza 

badaniach socjologicznych.  

Wagę problemu wykluczenia społecznego ukazują statystyki. Według danych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie, w XII 2010 roku na Podkarpaciu 

zarejestrowano 81 260 osób długotrwale bezrobotnych (54% ogółu bezrobotnych), z których 

większość to osoby nie posiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dużą część z nich 

zaliczyć należy zapewne do grona klientów placówek pomocy społecznej, na co wskazują 

fragmentaryczne dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według danych tej instytucji 

z 2009 roku, w województwie podkarpackim objęto pomocą społeczną 80,4 tys. rodzin 

(ponad 280 tys. osób), co sytuowało województwo w ogólnopolskiej czołówce pod 

względem zakresu udzielanych świadczeń. Zjawisko korzystania z pomocy społecznej w dużej 

mierze dotyczy kobiet, które są wyrazicielkami interesów rodziny, którą reprezentują 

w kontaktach z instytucjami wsparcia. Dodatkowo konieczność wykonywania obowiązków 

domowych, opieki nad dziećmi oraz nad osobami zależnymi (w Polsce kobiety stanowią 

ponad 90% opiekunów domu) powoduje, że kobiety często są odbiorcami pomocy 

społecznej.  

Na podstawie istniejących danych trudno oszacować rozmiar zjawisk 

i scharakteryzować omawiane problemy w postaci wyczerpującej diagnozy mogącej stanowić 

podstawę do konstruowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów tak licznej 

kategorii mieszkańców Podkarpacia (szczególnie w wymiarze powiatów). Nie istnieją bowiem 

dane liczbowe na ten temat na szczeblu powiatów (dane generowane są jedynie na szczeblu 

gminnym i wojewódzkim). Ze względu na sposób agregacji danych oraz całkowity brak badań 

na szczeblu powiatu, rozpoznanie zjawisk w ich zróżnicowanej wewnątrz-regionalnej postaci 

jest niezbędne w celu programowania skutecznych działań zaradczych. 

W dostępnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych na poziomie 

powiatów w województwie podkarpackim podawane są jedynie podstawowe dane 

statystyczne. Brak w nich pogłębionych badań odnoszących się do barier w integracji, 

aspiracji, potrzeb edukacyjnych, kapitału społecznego i indywidualnego osób bezrobotnych 

i korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Brak również rozeznania 

podstawowych aspektów wykluczenia społecznego jak i związków między tym zjawiskiem 
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a migracją. Brak takich danych uniemożliwia kierowanie skutecznej pomocy i formułowanie 

programów zaradczych na poziomie powiatu. 

Projekt Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim ma na celu 

uzyskanie aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat postaci wykluczenia społecznego wśród 

klientów pomocy społecznej w wybranych typach powiatu województwa podkarpackiego. 

Elementem tego zamierzenia jest niniejszy raport prezentujący charakterystykę 

wykluczenia na szczeblu powiatu leskiego.   

Przeprowadzone badania w projekcie miały na celu zebranie informacji wśród osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym odnoszących się do ekonomicznych, 

psychologicznych oraz społeczno-kulturowych barier w integracji społecznej; kapitału 

ludzkiego i społecznego; poziomu aspiracji i potrzeb edukacyjnych; stosunku do instytucji 

pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia i wykluczenia cyfrowego. 

Badanie przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz partnerów społecznych 

i gospodarczych miało na celu wskazanie skutecznych sposobów minimalizacji 

analizowanego zjawiska w skali lokalnej.  

Mamy nadzieję, że wyniki uzyskane w ramach projektu będą pomocne 

w przygotowaniu lub aktualizacji gminnych/powiatowych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych oraz posłużą konstruowaniu lokalnych polityk i działań na rzecz 

integracji społecznej, jak również ograniczaniu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  
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I. METODOLOGIA BADANIA 

Głównymi celami badań realizowanych w ramach projektu Badanie wykluczenia 

społecznego w województwie podkarpackim są:  

a) Uzupełnienie wiedzy na temat „podkarpackiej biedy” (wypełnienie luk w wiedzy) 

b) Dostarczenie podstaw (informacje i rekomendacje) do działań praktycznych 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla samorządów oraz instytucji 

wsparcia.  

Zakres badania obejmował określenie determinant wykluczenia społecznego oraz 

rozmiaru tego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu długotrwałego bezrobocia 

oraz pobierania świadczeń społecznych z tytułu ubóstwa.  

W ramach projektu zastały przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe oraz 

indywidualne wywiady pogłębione z osobami korzystającymi z pomocy społecznej z tytułu 

ubóstwa i/lub długotrwałego bezrobocia. Jednocześnie w ramach badań uwzględniono 

zogniskowane wywiady grupowe z pracownikami instytucji pomocy i integracji społecznej 

a także partnerami społecznymi i gospodarczymi.  

Narzędzia badawcze (kwestionariusze wywiadów, indywidualne wywiady pogłębione, 

zogniskowane wywiady grupowe) zostały przygotowane po wcześniejszym opracowaniu 

zmiennych ogólnych, zmiennych szczegółowych, hipotez i pytań badawczych przez zespół 

w składzie: prof. dr hab. Marian Malikowski, dr Krzysztof Malicki, mgr Magdalena Pokrzywa 

i mgr Sławomir Wilk. Obszary badawcze zostały także konsultowane z przedstawicielami 

władz gmin i miast oraz ośrodków pomocy społecznej podczas wyjazdów terenowych 

zespołu badawczego.  
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1.1. Problemy i cele badania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEM GŁÓWNY 
Brak aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat 
wykluczenia społecznego wśród osób 
długotrwale bezrobotnych i osób 
niezatrudnionych korzystających z pomocy społ. 
z powodu ubóstwa, która uwzględniałaby 
zróżnicowanie regionalne i znajdowała wyraz 
w powiatowych strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych w województwie 
podkarpackim 

CEL GŁÓWNY 
Uzyskanie aktualnej i pogłębionej wiedzy na 
temat postaci wykluczenia społecznego wśród 
długotrwale bezrobotnych i niezatrudnionych 
korzystających ze świadczeń pomocy społ. 
z powodu ubóstwa; które umożliwią 
opracowanie raportów oraz strategii dla 
instytucji pomocy i integracji, partnerów 
społecznych i gospodarczych w województwie 
podkarpackim służących konstruowaniu polityk 
na rzecz integracji społecznej, ograniczaniu 
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
 

Słabe rozpoznanie barier w integracji 
osób wykluczonych społecznie 
w województwie podkarpackim wśród 
ww. kategorii 

Brak wiedzy na temat kapitału 
społecznego, indywidualnego oraz 
poziomu aspiracji i potrzeb 
edukacyjnych wśród ww. kategorii 

Rozpoznanie barier w integracji osób 
wykluczonych społecznie wśród ww. 
kategorii w woj. podkarpackim 
służących opracowaniu strategii 
i raportów 

Uzyskanie wiedzy na temat kapitału 
społecznego, indywidualnego oraz 
poziomu aspiracji i potrzeb 
edukacyjnych wśród ww. kategorii 
służących opracowaniu strategii 
i raportów  

Brak wiedzy na temat związków 
między migracją a wykluczeniem 
społecznym wśród ww. kategorii 

Nierozpoznany stosunek do instytucji 
pomocy i integracji społ. oraz instytucji 
rynku pracy wśród ww. kategorii 

Uzyskanie wiedzy na temat związków 
między migracją a wykluczeniem  
wśród ww. kategorii służących 
opracowaniu strategii i raportów  

Rozpoznanie stosunku badanych osób 
do instytucji pomocy i integracji społ. 
oraz instytucji rynku pracy w woj. 
podkarpackim wśród ww. kategorii 
służących opracowaniu strategii 
i raportów Brak wiedzy nt. podstawowych 

aspektów wykluczenia społecznego 
(rynek pracy, ochrona zdrowia, 
edukacja, wykorzystanie ICT – 
wykluczenie cyfrowe) wśród ww. 
kategorii 

Brak wiedzy na temat lokalnych 
partnerstw (działań) instytucji pomocy 
i integracji społ. oraz partnerów społ. 
i gosp. służących przeciwdziałaniu 
wykluczenia społecznego wśród ww. 
kategorii 

Uzyskanie wiedzy dotyczącej 
podstawowych aspektów wykluczenia 
społecznego wśród ww. kategorii 
w woj. podkarpackim służących 
opracowaniu strategii i raportów  

Pogłębienie i aktualizacja wiedzy na 
temat lokalnych partnerstw (działań) 
instytucji pomocy i integracji społ. oraz 
partnerów społ. i gosp. służących 
przeciwdziałaniu wykluczenia społ. 
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1.2. Eksplikacja problematyki badawczej  

Tabela 1.  Problemy badawcze.  

 Problem główny Problem szczegółowy 

1 
Bariery w integracji 
społecznej 

Które bariery można zdiagnozować najczęściej wśród osób 
wykluczonych? (psychologiczne, ekonomiczne, społeczno – 
kulturowe) 

Które z barier występują najczęściej w różnych typach badanych 
zbiorowości terytorialnych? 

2 
Kapitał społeczny i kapitał 
indywidualny osób 
wykluczonych 

Które postacie kapitału indywidualnego i społecznego można 
zdiagnozować wśród osób wykluczonych? 

Jak przedstawia się obraz zjawiska dziedziczenia wykluczenia wśród 
osób wykluczonych? 

Jaki jest poziom aspiracji edukacyjnych i zawodowych wśród  osób 
wykluczonych? 

3 
Ruchliwość przestrzenna 
i migracje 

Jak wygląda mobilność przestrzenna związana z poszukiwaniem 
pracy na obszarze: gminy, powiatu, województwa, Polski oraz Unii 
Europejskiej? 

W jakim stopniu dostępność komunikacyjna badanych generuje 
wykluczenie społeczne? 

4 

Stosunek do  instytucji 
rynku pracy oraz 
instytucji pomocy 
społecznej 

Jak oceniane są usługi Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)  oraz 
ośrodków pomocy społecznej (OPS), w szczególności szkolenia? 

Jaka jest skala „rozdźwięku” pomiędzy pomocą oczekiwaną 
a pomocą udzielaną przez różne instytucje wsparcia osób 
wykluczonych? 

5 
Aspekty wykluczenia 
społecznego 

Jaki jest wpływ wykluczenia badanych na ich: a) sytuację na rynku 
pracy; b) ochronę zdrowia; c) edukację i kulturę; d) dostępność do 
ICT? 

Które czynniki warunkują wykluczenie społeczne w największym 
stopniu? 

Jakie są uwarunkowania wykluczenia cyfrowego? 

 Źródło: opracowanie własne. 
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1.3. Operacjonalizacja problematyki badawczej  

Tabela 2.  Wybrane zmienne główne i szczegółowe.  

Blok 
problemów 

Wybrane zmienne 
główne 

Wybrane zmienne szczegółowe 

 

Migracje 

Mobilność 
przestrzenna 
związana 
z poszukiwaniem 
pracy 

Miejsca poszukiwania pracy  

Rozważanie możliwości zmiany miejsca zamieszkania 
w przypadku uzyskania pracy w kraju 

Akceptowalny czas dojazdu do pracy 

Emigracja 
Gotowość do podjęcia pracy za granicą 

Wyjazdy zagraniczne w gospodarstwach  

Dostępność 
komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna 

Poczucie wykluczenia przestrzennego  

Oczekiwana 
i otrzymywana 
pomoc od 
osób 
i instytucji 

Oczekiwana pomoc 
Podmioty i osoby od których respondent oczekuje pomocy 
i rodzaje oczekiwanej  pomocy 

Otrzymywana 
pomoc ogólnie 

Źródła i częstotliwość i rodzaj  otrzymywanej pomocy 
(finansowa, niepieniężna) 

 

 

Stosunek do  
instytucji 
rynku pracy 

 

Dostępne usługi 
Powiatowych 
Urzędów Pracy i ich 
ocena 

Usługi PUP z których badany skorzystał  

Korzystanie z porad doradcy zawodowego  

Otrzymywanie ofert pracy z PUP  

Ocena funkcjonowania PUP 

Usługi PUP, z których badanych chciałby skorzystać  

Brakujące usługi 
w PUP 

Usługi, które nie świadczą urzędy pracy, a które są zdaniem 
badanych potrzebne 

Stosunek do  
instytucji 
pomocy 
społecznej 

Otrzymywana 
pomoc z OPS 

Częstotliwość otrzymywanej pomocy z OSP 

Pierwszy kontakt z OPS i przyczyna zwrócenia się 
o wsparcie 

Świadczenia 
zdrowotne z OSP 

Korzystanie z pomocy instytucji (w tym OPS) w zakresie 
ochrony zdrowia 

Oczekiwanie pomocy w zakresie opieki zdrowotnej 

Świadczenia z OPS 
związane 
z utrzymaniem 
mieszkania 

Pomoc w utrzymaniu mieszkania 

Szkolenia 
oferowane przez 
PUP lub ośrodki 
pomocy społecznej 
lub inne instytucje 

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z PUP i OPS 

Chęć uczestnictwa w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje 

Preferencje w zakresie szkoleń 
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Ocena ośrodków 
pomocy społecznej 
i proponowane 
zmiany 

Ocena funkcjonowania  OPS 

Proponowane zmiany w działaniach OSP 

Brakujące usługi w OPS 

Ocena 
uwarunkowań 
społeczno-
gospodarczych 

Ocena 
uwarunkowań 
społeczno-
gospodarczych 

Ocena sytuacji gospodarczej kraju i gminy 

Ocena warunków życia w stosunku do czasów PRL i po 
wejściu Polski do UE  

Sposoby 
radzenia sobie 
z sytuacją 
materialno-
bytową 

Sposoby radzenia 
sobie z sytuacją 
materialno-bytową 

Znajomość sposobów radzenia sobie z brakiem pracy lub 
niskimi dochodami 

Podejmowane starania zmierzające do tego aby poprawić 
swoją sytuację materialną  

Znajomość osób, które pomimo korzystania z pomocy 
społecznej dobrze sobie radzą  

Aspekty 
wykluczenia 
społecznego 

 

Rynek pracy 

 

 

Powody braku aktywności zawodowej 

Przyczyny zwolnienia z ostatniej pracy 

Obszar, sposoby i częstotliwość poszukiwania pracy 

Trudności w trakcie poszukiwania pracy 

Czas pozostawania bez pracy 

Podejmowanie prac dorywczych/sezonowych 

Ochrona zdrowia 

Niepełnosprawność 

Długotrwałe choroby 

Wykup leków 

Edukacja i kultura 

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach 

Sytuacja dzieci w wieku szkolnym   

Zakup książek i prasy  

Wykluczenie 
cyfrowe 

Posiadanie komputera 

Dostęp do Internetu 

Miejsce korzystania z komputera i Internetu  

Powody niekorzystania z Internetu  

Cele wykorzystania komputera i Internetu  

 

Czynniki 
warunkujące 
wykluczenie 
społeczne 

Płeć  

Miejsce zamieszkania  

Poziom wykształcenia 

Liczba członków gospodarstwa domowego  
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Bariery 
w integracji 
społecznej 
 

Psychologiczne 

Najbardziej uciążliwe aspekty ubóstwa, np.: poczucie 

wstydu, odrzucenia 

Uzależnienia i przemoc domowa  

Stopień zadowolenia z życia  

Ekonomiczne 

Źródła utrzymania, poziom dochodów  

Zadłużenia (w sklepie, u znajomych) 

Przeznaczenie głównych wydatków 

Strategie ograniczania wydatków  

Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb  

Społeczno - 
kulturowe 

Postrzeganie i odbiór ubóstwa przez społeczność lokalną, 
najbliższe otoczenie 

Doświadczenie dyskryminacji, liczba przypadków, postacie 

Postrzeganie płci, wieku, sytuacji materialnej i rodzinnej 

jako bariery  

Kapitał 

Kapitał 
indywidualny  

Wykształcenie 

Doświadczenie zawodowe  

Posiadane umiejętności i uprawnienia (prawo jazdy, 
komputer, Internet, ukończone kursy, posiadane 
certyfikaty, języki) 

Uczestnictwo w formalnych i nieformalnych formach 
kształcenia 

Deklarowana chęć podnoszenia kwalifikacji 

Kapitał społeczny  

Kontakty (przyjaciele, rodzina, sąsiedzi, dalsze osoby, 

pomoc społeczna, władze) 

Stopień zaufania wobec osób i instytucji  

Pomoc w różnych sytuacjach (opieka nad dziećmi, 
pożyczka, choroba) 

Przynależność do organizacji społecznych  

Udział w wyborach  

Zjawisko 
dziedziczenia 
wykluczenia 

Pobieranie świadczeń  w poprzednim pokoleniu  

Naznaczenie społeczne dzieci (przykrości, stygmatyzacja) 

Źródło: opracowanie własne. 
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1.4. Wybór metod i technik badawczych  

W ramach działań w projekcie wykorzystano następujące techniki badawcze:  

1. Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI) – technika zastosowana do badania osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badanie tą techniką pozwala na uzyskiwanie 

najbardziej precyzyjnych informacji pozwalających wyjaśnić i zrozumieć postawy 

i motywacje. Respondent podczas wywiadu prowadzonego na podstawie określonego 

scenariusza - opisuje w sposób swobodny, nieskrępowany, językiem dla siebie 

charakterystycznym odczucia i wyobrażenia dotyczące określonego problemu. Rozmowa 

jest rejestrowana za pomocą dyktafonu co daje możliwość pełnej kontroli. 

2. Wywiad kwestionariuszowy – technika zastosowana do badania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Łączy ona uzyskiwanie informacji z pytań otwartych ze 

standaryzacją części pytań w zamkniętych kafeteriach. Badanie prowadzone tą techniką  

pozwalają na zdobycie dogłębnych informacji z możliwością statystycznych obliczeń. 

3. Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) – technika zastosowana do badania 

przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli partnerów 

społecznych i gospodarczych. Wywiad, dyskusja jest prowadzona przez moderatora 

i rejestrowane za pomocą dyktafonu. 
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1.5. Dobór próby  

Badania zostały przeprowadzone w 6 wylosowanych powiatach województwa 

podkarpackiego. Wybór powiatów do badania oparto na kompleksowym rozpoznaniu 

statystycznym głównych charakterystyk na szczeblu powiatu, pozwalających klasyfikować te 

jednostki do podzespołów o cechach charakterystycznych dla: przemysłu, rolnictwa 

i turystyki. W tym celu stworzone zostały rankingi powiatów uwzględniające ich główne 

cechy społeczno-gospodarcze. Do charakterystyki typów profili posłużyły dostępne dane 

statystyczne wskazane poniżej. Należy zaznaczyć, iż mogą pojawić się wątpliwości co do 

słuszności wymienionych wskaźników, niemniej jednak klasyfikację można oprzeć jedynie na 

istniejących już danych statystycznych.  

 

1. Powiaty przemysłowe. Obliczenia dokonano na podstawie sumy wag następujących 

wskaźników:  

a) zatrudnieni w usługach rynkowych do ogółu mieszkańców,  

b) produkcja sprzedana na 1 mieszkańca,  

c) zatrudnieni w sektorze prywatnym do ogółu zatrudnionych,  

d) udział przemysłu w całości PKD, 

e) liczba osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym w stosunku do pracujących 

ogółem, 

f) liczba zatrudnionych w przemyśle do ogółu mieszkańców.  

 

Tabela 3.  Dobór próby - powiaty przemysłowe.  

Powiat Wskaźnik na podstawie sumy wag Ostateczna waga 

Krosno (M) 83,47 100,0 

Stalowowolski 78,02 93,47 

…….   

Bieszczadzki 41,87 50,16 

Leski 39,38 47,18 
Źródło: opracowanie własne. 

 



       
Badanie wykluczenia społecznego w powiecie leskim 

                                                            
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

S
tr

. 
1

5
 

Jako przykład powiatów reprezentujących typ przemysłowy, na podstawie wyżej 

wymienionych wskaźników, wybrano powiat grodzki Krosno oraz powiat stalowowolski.  

 

2. Powiaty turystyczne. Obliczenia dokonano na podstawie sumy wag 6 wskaźników:  

a) miejsca noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych na 1000 

mieszkańców, 

b) miejsca noclegowe w pokojach gościnnych na 1000 mieszkańców, 

c) korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na 1000 

ludności, 

d) obszary prawnie chronione w % powierzchni ogólnej, 

e) liczba pomników przyrody,  

f) udział podmiotów sekcji Hotele i restauracje w ogóle podmiotów.  

 

Tabela 4.  Dobór próby - powiaty turystyczne.  

Powiat Wskaźnik na podstawie sumy wag Ostateczna waga 

Leski 85 100 

Bieszczadzki 59 69,4 

…….   

Rzeszów (M) 8 9,4 

Krosno (M) 6 7,1 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Jako przykład powiatów reprezentujących typ turystyczny, na podstawie wyżej 

wymienionych wskaźników, wybrano powiat leski i bieszczadzki.   

 

3. Powiaty rolnicze. Obliczenia dokonano na podstawie sumy wag 6 wskaźników: 

a) liczba gospodarstw powierzchni 1 ha na 100 ha użytków  rolnych, 

b) udział podmiotów sekcji A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w ogóle 

podmiotów,  

c) udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni powiatu, 

d) udział pracujących w sektorze rolniczym w stosunku do ogółu pracujących, 

e) udział pracujących w sektorze rolniczym do zamieszkałych w powiecie, 

f) średnia wielkość gospodarstwa rolnego. 
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Tabela 5. Dobór próby - powiaty rolnicze.   

Powiat Wskaźnik na podstawie sumy wag Ostateczna waga 

(Bieszczadzki) 93,8 100 

Kolbuszowski 60,3 64,3 

(Leski) 56,3 60 

Przemyski 55,6 59,3 

……   

m. Przemyśl 22,1 23,6 

m. Rzeszów 10,7 11,4 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Jako przykład powiatów reprezentujących typ rolniczy, na podstawie wyżej 

wymienionych wskaźników, wybrano powiat kolbuszowski i przemyski.   

 

Niniejszy dobór uwzględnia zatem najbardziej charakterystyczne elementy 

różnicowania terytorialnego województwa podkarpackiego. Tym samym stara się 

usytuować badaną problematykę wykluczenia społecznego w ściśle lokalnym kontekście 

i dostosować do lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  
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1.6. Organizacja badań   

W ramach projektu Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim 

zaplanowano następujące czynności badawcze:  

� Konceptualizacja i operacjonalizacja badań (analiza danych zastanych, dobór 

zmiennych i wskaźników, dobór próby, pilotaż narzędzi badawczych 

opracowanie narzędzi badawczych, szkolenie ankieterów): styczeń – kwiecień 

2010 roku.  

� Rozpoznanie wykluczenia społecznego za pomocą wywiadów 

kwestionariuszowych i indywidualnych wywiadów pogłębionych z klientami 

pomocy społecznej: kwiecień-listopad 2010 roku.  

� Badanie przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

partnerów społeczno-gospodarczych za pomocą zogniskowanych wywiadów 

grupowych:  październik – listopad 2010 roku.  

� Opracowanie danych empirycznych w postaci raportów charakteryzujących 

wykluczenie społeczne w wybranych sześciu powiatach województwa 

podkarpackiego (ten element badania zawiera niniejszy raport). 

� Opracowanie rekomendacji do strategii przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu dla trzech wyodrębnionych typów powiatów w województwie 

podkarpackim.  
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II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

Niniejsza część raportu ma na celu krótką charakterystykę sytuacji społeczno-

gospodarczej powiatu leskiego. W opracowaniu tego rozdziału wykorzystano m.in. statystyki 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a także 

wyniki z badań prowadzonych w ramach projektu. 

 

Rysunek 1.  Powiat leski na tle powiatów województwa podkarpackiego. 

  

Źródło: www.centrumtestow.pl/test-podkarpackie,t38.  

 

Powiat leski został utworzony w 2002 roku z podziału powiatu bieszczadzkiego. 

Siedzibą powiatu jest Lesko - będące najmniejszą stolicą powiatu w Polsce. Powiat od 

południa graniczy ze słowackim regionem preszowskim, od zachodu - z powiatem sanockim, 

a od wschodu - z powiatem bieszczadzkim.  
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Powierzchnia powiatu wynosi 835 km2. Pod koniec 2009 roku powiat leski liczył 

26 608 mieszkańców, w tym 13 338 kobiet. Statystyki dotyczące ludności wskazują, że 

gęstość  zaludnienia wynosi 32 osoby na 1 km2.   

 

Wykres 1.  Bezrobocie ogółem w latach 2000 – 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Rzeszowie. 

 

Analizując dane dotyczące stopy bezrobocia należy zaznaczyć, że na koniec 2009 roku 

w powiecie leski wynosiła ona 24,6% i była drugą co do wielkości stopą bezrobocia 

w województwie podkarpackim. Różnica między najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia 

w województwie podkarpackim w 2009 roku wynosiła 18%. Dane wskazują, że wśród ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych 47,4% stanowiły kobiety.  

Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2009 roku przypadających 

na 10 tys. ludności wynosiła 943. Ogółem w powiecie leskim funkcjonowało 2 867 

podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie usług  

(2 076 podmiotów), następnie w przemyśle i budownictwie (657 podmiotów) oraz 

w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (134 podmioty).  
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Wykres 2.  Bezrobocie kobiet

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w

 

 

Wykres 3.  Struktura wieku według powiatów w

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W 2009  roku w powiecie leskim w wieku przedprodukcyjnym było 5 264 osób (w tym 

2 540 kobiet), w wieku produkcyjnym 17 212 osób (w tym kobiet 8 127), natomiast w wieku 

poprodukcyjnym powiat leski zamieszkiwało 4 132 osoby (w tym 2 671 kobiet). Dane 

dotyczące sytuacji demograficznej powiatu wskazują, że większość mieszkańców (64,7%) to 

osoby w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku  przedprodukcyjnym stanowiły 19,8% 

ludności, a w wieku poprodukcyjnym 15,5% ludności. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leskim pod koniec 2009 

roku wynosiło 2 779,21 zł. Należy zaznaczyć, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w relacji do średniej krajowej (Polska=100) wynosiło w powiecie 83,8%. 

W skład powiatu wchodzi pięć gmin: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica oraz Solina. 

 

Rysunek 2.   Gminy powiatu leskiego. 

 

Źródło: www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=206&id_g=1601. 

 

Na terenie powiatu leskiego w 2009 roku zatrudnionych było 17 pracowników 

socjalnych, w tym 1 osoba w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jak wskazują dane 

ze sprawozdania do MPiPS za 2009 rok, na 2000 mieszkańców powiatu przypada 

1,2 pracowników socjalnych (przy średniej wojewódzkiej 1,01). 
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Należy zaznaczyć, że w przypadku powiatu leskiego oraz ośrodków pomocy 

społecznej funkcjonujących na analizowanym obszarze występują duże odległości pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami, co wpływa na trudności związane z prowadzeniem działań 

z zakresu pomocy społecznej. Najczęstszymi powodami udzielania świadczeń przez pomoc 

społeczną były: bezrobocie - 667 osób, ubóstwo - 637 osób,  długotrwała lub ciężka choroba 

- 376 osób oraz niepełnosprawność - 323 osoby. Na pomoc społeczną i pozostałe zadania 

z zakresu polityki społecznej w powiecie leskim w 2009 roku wydatkowano  12 194 744,70 zł.  

Powiat leski został zaklasyfikowany do badania jako przedstawiciel typu 

turystycznego. W ramach tego powiatu wylosowano trzy gminy, w których zostały 

przeprowadzone badania z klientami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej: Baligród, 

Cisna oraz Olszanica.   
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III. WYNIKI BADAŃ  

Badania będące przedmiotem niniejszego raportu zostały zrealizowane w ramach 

projektu pn. „Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim”, 

finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), na podstawie umowy zawartej 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

Opracowania dotyczące wykluczenia społecznego w kraju podkreślają narastanie tego 

zjawiska. Podstawą skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest właściwe 

rozpoznanie problemu. Dane pochodzące z instytucji wsparcia są często niekompletne lub 

rozproszone. Aby skutecznie podejmować działania prewencyjne i efektywnie realizować 

programy minimalizacji wykluczenia konieczna jest wieloaspektowa diagnoza omawianego 

zjawiska. Tylko dzięki takiej analizie, uwzględniającej opinie osób korzystających z pomocy 

społecznej,  przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, partnerów społeczno-

gospodarczych możliwe będzie poszerzenie wiedzy i wypracowanie na tej podstawie 

praktycznych rekomendacji, które umożliwią podjęcie bardziej efektywnych działań 

służących ograniczeniu wykluczenia społecznego.  

Niniejszy raport zawiera informacje pochodzące z kwestionariuszy wywiadu oraz  

z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami otrzymującymi 

wsparcie z tytułu ubóstwa i/lub bezrobocia. Dodatkowo przeprowadzono zogniskowane 

wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

partnerów społecznych i gospodarczych celem omówienia badań z klientami pomocy 

społecznej oraz formułowania rekomendacji.  

Raport składa się z modułów poruszających różne aspekty wykluczenia społecznego 

w analizowanych obszarach zgodnie z przyjętą metodologią badania. W załącznikach 

zamieszczono szczegółowe zestawienia tabelaryczne przedstawiające zebrane wyniki za 

pomocą  kwestionariusza wywiadu. 
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3.1. Charakterystyka demo
materialna  

W powiecie leskim 

respondentów, z czego większość (44 osoby) stanowiły kobie

pozostające w związku małżeńskim. 

Zdecydowana większość respondentów legitymowała się wykształceniem 

podstawowym lub zasadniczym zawodowym i 

 

Wykres 4.      Wielkość gospodarstwa domowego

 
 

Wielkość gospodarstwa domowego

pomocą kwestionariusza wywiadu

gospodarstw domowych to przede wszystkim poza

zasiłki z ośrodków pomocy społecznej

dochody z różnego rodzaju prac (na umowę o pracę, dorywczych, sezonowych

Jedna z respondentek wywiadu pogłębionego (L01) wskazuje, że trudna sytuacja 

materialna związana jest z liczną rodziną. W gospodarstwie domowym są dwie osoby dorosłe 

oraz dziewięcioro dzieci (w tym sześcioro w wieku sz

w konsekwencji do tego, że mimo iż 
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 w badaniu klientów pomocy społecznej wzięło udział 50 

respondentów, z czego większość (44 osoby) stanowiły kobiety w wieku od

pozostające w związku małżeńskim.  

Zdecydowana większość respondentów legitymowała się wykształceniem 

ub zasadniczym zawodowym i posiadała status osoby bezrobotn

Wielkość gospodarstwa domowego. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wielkość gospodarstwa domowego, w których były przeprowadzone badania za 

kwestionariusza wywiadu to na ogół od 4 do 6 osób. Główne źródła utrzymania 

mowych to przede wszystkim pozazarobkowe źródła utrzymania takie jak

zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, alimenty oraz emerytura lub renta

z różnego rodzaju prac (na umowę o pracę, dorywczych, sezonowych

Jedna z respondentek wywiadu pogłębionego (L01) wskazuje, że trudna sytuacja 

materialna związana jest z liczną rodziną. W gospodarstwie domowym są dwie osoby dorosłe 

eci (w tym sześcioro w wieku szkolnym). Sytuacja ta prowadzi 

konsekwencji do tego, że mimo iż jedna osoba pracuje zawodowo jej
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społeczna respondentów i ich sytuacja 

w badaniu klientów pomocy społecznej wzięło udział 50 

wieku od 31 do 60 lat, 

Zdecydowana większość respondentów legitymowała się wykształceniem 

posiadała status osoby bezrobotnej.   

 

, w których były przeprowadzone badania za 

osób. Główne źródła utrzymania 

zarobkowe źródła utrzymania takie jak: 

, alimenty oraz emerytura lub renta, jak również 

z różnego rodzaju prac (na umowę o pracę, dorywczych, sezonowych).  

Jedna z respondentek wywiadu pogłębionego (L01) wskazuje, że trudna sytuacja 

materialna związana jest z liczną rodziną. W gospodarstwie domowym są dwie osoby dorosłe 

kolnym). Sytuacja ta prowadzi 

zawodowo jej zarobki nie są 
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wystarczające by pokryć wszystkie wydatki (zwłaszcza te związane z obowiązkiem szkolnym). 

Natomiast respondentka nie może podjąć pracy lub uczestniczyć w jakimkolwiek szkoleniu ze 

względu na konieczność opieki nad liczną rodziną i związany z tym brak czasu.  

Zdaniem badanych głównymi przyczynami, dla których ich gospodarstwo znalazło się 

w trudnej sytuacji materialnej były: utrata pracy i wiążące się z tym bezrobocie, choroba lub 

niepełnosprawność. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Mój ośrodek nie z mojej winy 

zamknięto. Likwidacja zakładu była. Państwo mi prace zabrało, państwo mi powinno pomóc 

wtedy znaleźć inną” (L06). Kolejny respondent: „firma mi ze względu na stan zdrowia nie 

przedłużyła umowy o pracę i musiałem skorzystać z pomocy społecznej” (L11).  

W połowie badanych rodzin znajdowały się osoby niepełnosprawne lub długotrwale 

chore. W co trzecim gospodarstwie nie wystarczało środków finansowych na zakup 

niezbędnych leków.  

W objętych badaniem gospodarstwach domowych najwięcej pieniędzy przeznacza się 

na żywność i obowiązkowe opłaty. Przy czym zdecydowana większość respondentów 

wskazała, że w ich domu często lub czasami brakuje środków finansowych na zakup 

żywności. Zdecydowana większość badanych wskazała również, że często lub czasami 

brakuje im środków na opłacenie rachunków związanych głównie z eksploatacją mieszkania 

lub domu. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi badani w pierwszej kolejności 

rezygnują z nowych, lepszych ubrań, mebli i wyposażenia domu w sprzęt AGD oraz lepszej 

żywności.  

 Zdecydowana większość respondentów podkreślała, że średniomiesięcznie na 

utrzymanie jednego członka rodziny brakuje do 200 zł. Połowa badanych gospodarstw 

domowych była zadłużona, na ogół w bankach, u rodziny i w sklepie. Wielkość tych zaległości 

wynosiła od 1000 zł.  

 Respondenci wskazywali, że ich sytuacja materialna ma bardzo duży wpływ na takie 

aspekty życia jak: konsumpcja, zdrowie, wykształcenie, życie zawodowe, zabezpieczenie 

społeczne i korzystanie z kultury. W  powiecie leskim respondenci wskazywali, że ich sytuacja 

materialna ma raczej negatywny wpływ na relacje interpersonalne. Wpływ ten można 

zauważyć przede wszystkim w relacjach z rodziną.  

 W powiecie leskim badane gospodarstwa domowe są w większości wyposażone 

w podstawowe instalacje takie jak: bieżąca woda, urządzenia sanitarne, centralne 
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ogrzewanie. Jednak w co trzecim gospodarstwie domowych, brakuje podstawowych 

instalacji – na ogół centralnego ogrzewania, bieżącej wody oraz kanalizacji. Podobnie 

wygląda sytuacja z wyposażeniem w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego. 

Większość gospodarstw posiadała takie urządzenia jak: lodówka, pralka, odkurzacz czy 

telewizor. Co trzecie gospodarstwo posiadało samochód lub telewizję cyfrową.  
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3.2. Kapitał społeczny  

Kapitał społeczny odnosi się do takich aspektów rzeczywistości społecznej jak: 

wzajemne relacje społeczne i poziom zaufania, dzięki którym jednostki mogą osiągać więcej 

korzyści. Definicje kapitału społecznego różnią się, ale istota ich odnosi się do więzi między 

ludźmi i ich zdolność do kooperacji. Ważnym elementem kapitału społecznego jest 

uczestnictwo w sformalizowanych strukturach sfery życia publicznego, tj.: członkostwo 

w organizacjach pozarządowych, samorządowych lub politycznych, uczestnictwo 

w wyborach. To także zaufanie do podmiotów sfery publicznej oraz świadczenie pomocy 

organizacjom społecznym. Jerzy Bartkowski zauważa, że kapitał społeczny „jest zjawiskiem 

wielowymiarowym i złożonym. Jego działanie jest także rozległe i nie do końca jednorodne. 

Stanowi ono jednak czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Badania nad jego funkcjonowaniem, mimo wielu trudności technicznych, pozwalają nie tylko 

na postęp samej teorii, ale i na lepsze zrozumienie mechanizmów działania kapitału 

ludzkiego. W szczególności ukazuje ono nowe i znaczące narzędzie stymulacji rozwoju 

lokalnego i regionalnego”3.  

Klienci ośrodków pomocy społecznej z powiatu leskiego deklarowali wysoki stopień 

zaufania do przyjaciół, bliskiej rodziny. Stosunkowo niższym poziomem zaufania darzyli 

dalszą rodzinę oraz sąsiadów. Należy podkreślić, że respondenci deklarowali raczej wysoki 

stopień zaufania do instytucji pomocy społecznej i ich przedstawicieli. Niższym poziomem 

zaufania cieszyły się natomiast władze lokalne.  

Do elementu składowego kapitału społecznego należy również zaliczyć przynależność 

do różnego rodzaju organizacji społecznych. Klienci pomocy społecznej ujęci w badaniu na 

ogół nie byli członkami żadnego stowarzyszenia. Jedynie dwóch respondentów z powiatu 

leskiego (na 50 osób) deklarowało taką przynależność, jedna osoba należała do Koła 

Gospodyń Wiejskich druga zaś do Związku Niewidomych.  

Innym wymiarem kapitału społecznego jest stopień zainteresowania sprawami 

miejsca zamieszkania, parafii, powiatu, województwa i kraju. Niemal połowa respondentów 

deklarowała, że raczej interesuje się sprawami zamieszkiwanej gminy. Również rzadziej niż 

                                                 
3 Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Herbst M. (red), 
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa 2007, s. 92 
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co drugiego badanego interesowały sprawy własnej parafii. 

zainteresowaniem respondentów cieszyły się spraw związane 

Większość respondentów deklarowała, że sprawy powiatu i województwa raczej ich nie 

interesują. Natomiast sprawy związane z krajem charakteryzowały się podobnym poziomem 

zainteresowania co sprawy związane z zamieszkiwaną gminą

 

Wykres 5.      Stopień zainteresowania sprawami 

 

 Respondenci relatywnie najczęściej brali udział w wyborach 

w wyborach samorządowych (większy udział

powiatu i sejmiku województwa). 

Wsparcie społeczne rozumiane jako „

bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady czy 

informacji"4 jest rozumiane zarówno 

rzeczywiście doświadczonego przez osobę oczekującą pomocy. 

społecznego w życiu jednostki jest bardzo ważne. Respondentom zadano pytanie o to na  

czyją pomoc mogą lub mogliby/mogłyby licz

Osoby badane na terenie 

mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie współmałżonka

                                                 
4 Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej
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zainteresowaniem respondentów cieszyły się spraw związane z powiatem i województwem. 

respondentów deklarowała, że sprawy powiatu i województwa raczej ich nie 

Natomiast sprawy związane z krajem charakteryzowały się podobnym poziomem 

teresowania co sprawy związane z zamieszkiwaną gminą.  

Stopień zainteresowania sprawami własnej gminy.   

Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci relatywnie najczęściej brali udział w wyborach prezydenckich, następnie 

yborach samorządowych (większy udział głosów w wyborze do rady gminy

powiatu i sejmiku województwa).   

rozumiane jako „otrzymywanie pomocy ze strony znaczących 

bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady czy 

jest rozumiane zarówno w kategoriach potencjału jak i 

rzeczywiście doświadczonego przez osobę oczekującą pomocy. Znaczenie

w życiu jednostki jest bardzo ważne. Respondentom zadano pytanie o to na  

czyją pomoc mogą lub mogliby/mogłyby liczyć w konkretnych sytuacjach. 

Osoby badane na terenie powiatu leskiego wskazywały na ogół, że w sytuacji choroby 

mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie współmałżonka, dzieci oraz 

 
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999, s.27. 
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Jeszcze mniejszym 

z powiatem i województwem. 

respondentów deklarowała, że sprawy powiatu i województwa raczej ich nie 

Natomiast sprawy związane z krajem charakteryzowały się podobnym poziomem 

 

prezydenckich, następnie 

głosów w wyborze do rady gminy niż do rady 

otrzymywanie pomocy ze strony znaczących 

bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady czy 

w kategoriach potencjału jak i realnego istnienia, 

Znaczenie wsparcia 

w życiu jednostki jest bardzo ważne. Respondentom zadano pytanie o to na  

 

wskazywały na ogół, że w sytuacji choroby 

oraz rodziców (głównie 
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matki), czyli najbliższej rodziny. Istotnym jest też fakt, że 8 respondentów na 50 

przebadanych w sytuacji choroby nie może liczyć na żadne wsparcie od osób lub instytucji.  

W sytuacji wymagającej pomocy w opiece nad osobami zależnymi respondenci 

również mogą liczyć na wsparcie ze strony współmałżonków oraz rodziców (głównie matki). 

Również w tym pytaniu duża część respondentów (14 na 50 osób) odpowiedziała, że 

przypadku potrzeby pomocy w opiece nad osobami zależnymi nie może liczyć na żadne 

wsparcie. 

Natomiast w sytuacji wymagającej pożyczenia pieniędzy respondenci jako swoje 

potencjalne i realne wsparcie wskazywali również najbliższą rodzinę - głównie rodziców lub 

teściów. Potencjalnym wsparciem w sytuacji potrzeby finansowej są również sąsiedzi. Na 

żadne wsparcie w takiej sytuacji nie może liczyć częściej niż co trzeci respondent.  

W przypadku pomocy w sprawach urzędowych respondenci mogą liczyć głównie na 

wsparcie ze strony współmałżonka oraz dzieci. Niemniej jednak co drugi respondent nie 

może liczyć na żadne wsparcie w tym zakresie.  

Co trzeci respondent nie znał osobiście żadnej osoby we własnej gminie, która pełni 

ważną funkcję i mogłaby pomóc w jakiejś trudnej sytuacji.  

Negatywny wpływ na poziom kapitału społecznego mogą mieć takie dysfunkcje 

w najbliższym środowisku społecznym takie jak: alkoholizm, przemoc fizyczna czy 

narkomania. Co piąty respondent wskazał na problem alkoholizmu (głównie w przypadku 

męża/ojca lub sąsiada). Problem przemocy fizycznej zasygnalizowało 4 respondentów 

(przemoc stosowali sąsiedzi). W najbliższym otoczeniu respondenci nie zaobserwowali 

problemu z narkotykami.   
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3.3.  Wsparcie instytucjonalne klientów pomocy społecznej  

Klienci ośrodków pomocy społecznej w powiecie leskim oczekują dodatkowej pomocy 

głównie od instytucji pomocy społecznej, najbliższej rodziny jak również innego rodzaju 

instytucji takich jak Polski Czerwony Krzyż oraz innych organizacji społecznych.  

Respondenci z powiatu leskiego oczekują od osób i instytucji przede wszystkim 

wsparcia finansowego, w dalszej kolejności wsparcia rzeczowego, przede wszystkim 

w postaci żywności.  Poza ośrodkami pomocy społecznej respondenci korzystają również ze 

wsparcia innych instytucji (19 osób na 50 badanych). Są to na ogół: Polski Czerwony Krzyż, 

Caritas oraz lokalne stowarzyszenia. Otrzymywane wsparcie ma w większości charakter 

finansowy i rzeczowy (głównie w postaci żywności).  

W ciągu ostatnich pięciu lat respondenci korzystali przede wszystkim ze wsparcia 

ośrodków pomocy społecznej, a otrzymana pomoc miała charakter przede wszystkim 

finansowy, rzadziej rzeczowy (w postaci żywności).  

Zdecydowana większość respondentów zgłosiła się po raz pierwszy po wsparcie do 

ośrodka pomocy społecznej po 1996 roku. Przyczyną zwrócenia po pomoc była trudna 

sytuacja materialna i pozostawanie bez pracy. Otrzymane wsparcie miało charakter  

finansowy (w większości przypadków).  

Jedna z respondentek (matka pięciorga dzieci) tak opisuje swój pierwszy kontakt 

z pomocą społeczną: „Jak już były dzieci, więcej było wydatków, potrzeba było na lekarstwa, 

leczenie. Ktoś nam powiedział, że jest taka możliwość i napisaliśmy i dostaliśmy. Ja zawsze 

mówiłam: Dziękować Bogu za ilekolwiek dostaliśmy to zawsze jest dobrze, ale też z opieki 

społecznej dostawaliśmy mąkę, cukier. To też dla nas było bardzo dużo, takie coś” (L05).  

Większość respondentów po raz ostatni ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej 

skorzystała w roku, w którym było przeprowadzone badanie (rok 2010). Powody zwrócenia 

się o pomoc po raz ostatni były niemal takie same jak za pierwszym razem: ograniczone 

środki finansowe połączone z pozostawaniem bez pracy. Otrzymane po raz ostatni wsparcie 

z ośrodka pomocy społecznej miało charakter finansowy. Częstotliwość otrzymywanej przez 

respondentów pomocy to w większości od 2 do 3 razy w roku lub od 4 do 6 razy w roku. 

Częściej niż co piąte gospodarstwo otrzymało wsparcie od ośrodków pomocy społecznej na 

cele mieszkaniowe. 
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Jak wskazuje jedna z respondentek: „

jak są to też dostajemy, a teraz więcej na leki bo mąż choruje na kręgosłup i ja też się leczę

(…) Wiadomo ciężko. Biedna gmina jest

udzielą informacji i pomogą.  Jak coś zrobić, zawsze pomogą

 

Wykres 6. Częstotliwość otrzymywanego

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy coś 

społecznej należałoby zmienić. Większość respo

z dotychczasowej jego dział

kompetentnej i milszej obsługi

otrzymywana pomoc finansowa powinna być 

wysokość zasiłków).  

Tak opisuje swój kontakt z pomocą 

powiedział z czego mogę skorzystać, całkiem z innego źródła się dowiedziałam, że mogę się 

starać o pomoc (…) mało informują. Powinni sami powied

Inna zaś wskazuje: „Nie jestem teraz zadowolona. Więcej ludziom trzeba pomagać. Z tej 

żywności nie jestem wystarczająco zadowolona, ale mogłyby być lepsze rzeczy, coś innego. 

Po miastach jest olej, konserwa czy pasztet, 

dostałam w zeszłym miesiącu 10 kilo, a na co mi tyle. Mogliby się spytać

21
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Jak wskazuje jedna z respondentek: „Co 3 miesiące przeważnie to podania pisze i dary 

a teraz więcej na leki bo mąż choruje na kręgosłup i ja też się leczę

iedna gmina jest, ale zawsze coś pomogą. Nigdy nie odmówią. Z

Jak coś zrobić, zawsze pomogą” (L04). 

Częstotliwość otrzymywanego wsparcia.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy coś w działalności ośrodka pomocy 

społecznej należałoby zmienić. Większość respondentów deklaruje 

dotychczasowej jego działalności, pozostali zaś wskazują na potrzebę 

milszej obsługi klientów pomocy społecznej. Wskazywano również, że

otrzymywana pomoc finansowa powinna być przekazywana szybciej i być większa 

Tak opisuje swój kontakt z pomocą społeczną jedna z respondentek: „

powiedział z czego mogę skorzystać, całkiem z innego źródła się dowiedziałam, że mogę się 

ało informują. Powinni sami powiedzieć, że słuchaj jest takie coś

Nie jestem teraz zadowolona. Więcej ludziom trzeba pomagać. Z tej 

żywności nie jestem wystarczająco zadowolona, ale mogłyby być lepsze rzeczy, coś innego. 

Po miastach jest olej, konserwa czy pasztet, a tutaj nie ma takiego czegoś. Kasze manną 

dostałam w zeszłym miesiącu 10 kilo, a na co mi tyle. Mogliby się spytać” (L03).

11

25

Raz w roku

2-3 razy w roku

4-6 razy w roku

Więcej niż 6 razy w roku
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Co 3 miesiące przeważnie to podania pisze i dary 

a teraz więcej na leki bo mąż choruje na kręgosłup i ja też się leczę 

, ale zawsze coś pomogą. Nigdy nie odmówią. Zawsze 

 

działalności ośrodka pomocy 

ndentów deklaruje zadowolenie 

alności, pozostali zaś wskazują na potrzebę bardziej 

. Wskazywano również, że 

przekazywana szybciej i być większa (wyższa 

ondentek: „Nikt mi nie 

powiedział z czego mogę skorzystać, całkiem z innego źródła się dowiedziałam, że mogę się 

, że słuchaj jest takie coś” (L02). 

Nie jestem teraz zadowolona. Więcej ludziom trzeba pomagać. Z tej 

żywności nie jestem wystarczająco zadowolona, ale mogłyby być lepsze rzeczy, coś innego. 

a tutaj nie ma takiego czegoś. Kasze manną 

(L03).  

3 razy w roku

6 razy w roku

Więcej niż 6 razy w roku
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 Jak zaznaczają pracownicy ośrodków pomocy społecznej, klientom ich instytucji 

brakuje zaradności życiowej, dzięki której mogli by zmienić swoją sytuację. Klienci prezentują 

także postawę roszczeniową. „Ludzie po prostu sami nie chcą zmienić swojej trudnej sytuacji. 

I taka mentalność jest jeszcze niestety w naszych mieszkańcach, taka jeszcze z lat 

poprzednich, z poprzedniego systemu, że po prostu to my mamy za zadanie znaleźć pracę, 

dać pracę, dać jak to się mówi wszystko pod nos, a te strony we własnym zakresie nic. Po 

prostu nie wykazują takiej własnej inicjatywy i to jest chyba właśnie też główna bolączka (…), 

pracownik przeprowadza wywiad do tego momentu jest fajnie, rozmowa się toczy, dopóki 

pracownik socjalny nie zada pytania, bo jest takie w kwestionariuszu wywiadu miejsce: „a co 

Pani zamierza i według Pani w jaki sposób może Pani wyjść z trudnej sytuacji”, rozmowa się 

kończy. Bo tu jest takie uważanie, że to myśmy powinni wszystko rozwiązać, a z tamtej strony 

nic. Także na zapytanie co Pani proponuje…, na przykład teraz te kontrakty socjalne jak my 

zawieramy, prawda, to też po prostu już nawet przestajemy zawierać bo wypadałoby jak się 

zawrze kontrakt, to wypadałoby jak on się… żeby go wypełnić to musi jedna strona zachować 

te ustalenia i druga strona. Ale niestety z tamtej strony to jest w zasadzie nigdy 

niewypełnione to i wypadałoby całkowicie odmówić pomocy i ta strona jest skazana na to, że 

może umrzeć śmiercią głodową. Prawda?” (O1FGI). Inna uczestniczka FGI zaprezentowała 

podobną opinię. „A poza ty, tak ja mówisz, ten poprzedni system tak ludzi rozbestwił, 

nastawił tak na otrzymywanie, że w tej chwili wszystko im się należy. Osoby, które 

praktycznie mogą sobie zarobić bo i mają możliwości, ale po co… im się nie opłaca.” (B1FGI).  

 Część respondentów oczekuje ze strony instytucji pomocy społecznej oraz instytucji 

rynku pracy pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, potencjalnych pracodawców oraz 

kierowania na kursy i szkolenia. Jeśli chodzi o oczekiwany niepieniężny rodzaj wsparcia ze 

strony pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy, to respondenci na ogół preferowali 

wsparcie w postaci odzieży, żywności, pomocy w pracach remontowych, pomocy 

w zalezieniu pracy i skierowania na szkolenie. Oczekiwane jest również wsparcie w stosunku 

do dzieci np. w postaci książek, stypendiów, komputerów.  

 Zdaniem jednej z respondentek ośrodek pomocy społecznej powinien wspierać: 

„nadal tak jak wspiera bo to jest duża pomoc i więcej chyba już nie mogą, mają jakieś tam 

limity itd. Są ludzie i w gorszej sytuacji, po tych powodziach to tam powinny być skierowane 

te pieniądze. Tu sobie człowiek może jakoś radę da” (L04). 
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Wykres 7.  Udział w szkoleniach i kursach 

i urzędy pracy. 

Większość respondentów nie została skierowana

lub urząd pracy na szkolenie lub kurs podnoszący kwalifikacje

skierowany na szkolenie i kurs

badanych zostało skierowanych

względu na chorobę, konieczność opieki nad dziećmi oraz brak możliwości dojazdów na 

oferowany kurs. Osoby skierowane na kurs/szkolenie na ogół uczestniczyły w tych 

związanych z gastronomią, obsługą kas fiskalnych, o

oraz rachunkowością i księgowością. Kursy, w których uczestniczyli badani 

dobrze lub bardzo dobrze.  

Jedna z respondentek wywiadów pogł

z kursami/szkoleniami oferowanymi pr

komputerów, wikliniarstwa, ostatnio kuchnia regionalna była. To tak drugi rok się ciągnie 

przeważnie 3 miesiące trwa, jest trochę przerwy i jest następny. Są bardzo przydatne, dużo 

się nauczyliśmy i naprawdę cz

krewnymi, w rodzinie. Już chleb zaczęłam piec ziarnisty taki, próbuję w domu”

tak ocenia otrzymaną pomoc w tym zakresie

5
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Udział w szkoleniach i kursach oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość respondentów nie została skierowana przez ośrodek pomocy społecznej 

lub urząd pracy na szkolenie lub kurs podnoszący kwalifikacje. Co piąty respondent został 

enie i kurs, z którego skorzystał. Natomiast 5 res

wanych na szkolenie/kurs, lecz z niego nie skorzystało

, konieczność opieki nad dziećmi oraz brak możliwości dojazdów na 

Osoby skierowane na kurs/szkolenie na ogół uczestniczyły w tych 

związanych z gastronomią, obsługą kas fiskalnych, opieką nad dziećmi i osobami starszymi 

oraz rachunkowością i księgowością. Kursy, w których uczestniczyli badani 

Jedna z respondentek wywiadów pogłębionych tak opisuje sytuacj

kursami/szkoleniami oferowanymi przez pomoc społeczną: „był kurs bukieciarstwa, 

komputerów, wikliniarstwa, ostatnio kuchnia regionalna była. To tak drugi rok się ciągnie 

przeważnie 3 miesiące trwa, jest trochę przerwy i jest następny. Są bardzo przydatne, dużo 

się nauczyliśmy i naprawdę człowiek po prostu zapamiętuje to i wykorzystuje tak między 

rodzinie. Już chleb zaczęłam piec ziarnisty taki, próbuję w domu”

tak ocenia otrzymaną pomoc w tym zakresie: „Robiłam kurs agroturystyczny w gminie.

30

5 Nie

Tak, ale nie 
skorzystałem(am)

Tak, skorzystałem(am)

Nie dotyczy
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oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej  

 

przez ośrodek pomocy społecznej 

. Co piąty respondent został 

. Natomiast 5 respondentów na 50 

nie skorzystało głównie ze 

, konieczność opieki nad dziećmi oraz brak możliwości dojazdów na 

Osoby skierowane na kurs/szkolenie na ogół uczestniczyły w tych 

pieką nad dziećmi i osobami starszymi 

oraz rachunkowością i księgowością. Kursy, w których uczestniczyli badani zostały ocenione 

ębionych tak opisuje sytuację 

był kurs bukieciarstwa, 

komputerów, wikliniarstwa, ostatnio kuchnia regionalna była. To tak drugi rok się ciągnie 

przeważnie 3 miesiące trwa, jest trochę przerwy i jest następny. Są bardzo przydatne, dużo 

łowiek po prostu zapamiętuje to i wykorzystuje tak między 

rodzinie. Już chleb zaczęłam piec ziarnisty taki, próbuję w domu” (L04). Inna zaś 

Robiłam kurs agroturystyczny w gminie. Nie 

skorzystałem(am)

Tak, skorzystałem(am)
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przydał mi się. Myślałam o otworzeniu gospodarstwa agroturystycznego, ale na to trzeba 

mieć pieniądze” (L13). 

 

Wykres 8.  Chęć uczestnictwa w kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.  

Niemal połowa respondentów ch

podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Najbardziej preferowane kursy przez 

respondentów to: gastronomiczny, 

osób, nie była zainteresowana ucz

podnoszących kwalifikacje. Swoją niechęć argument

kursie nie ma sensu, gdyż nic im to nie da i nie zmieni ich sytu

wskazywały także, że są zbyt chore by

już im na taką aktywność. Respondenci 

oraz fakt, że nie stać ich na dojazdy na taki kurs. 

Respondenci wywiadów pogłębionych tak opisywali chę

w kursach/szkoleniach: „Chciałabym się nauczyć obsługi komputera, kasy fiskalnej do pracy 

w sklepie (…) ale pod warunkiem, żeby ktoś inny zajął się babcią

udział w kursie komputerowym. Dzieci mają komputer to bym się 

też w jakimś kursie krawieckim”

się dowiedzieć jakie trzeba spełniać warunki, jak do tego trzeba podejść” 

23
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otworzeniu gospodarstwa agroturystycznego, ale na to trzeba 

Chęć uczestnictwa w kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

respondentów chciałaby być skierowana na kurs/

podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Najbardziej preferowane kursy przez 

gastronomiczny, komputerowy lub obsługi kasy fiskalnej. 

nie była zainteresowana uczestnictwem w dodatkowych kursach i 

woją niechęć argumentowano tym, że uczestnictwo w takim 

kursie nie ma sensu, gdyż nic im to nie da i nie zmieni ich sytuacji materialnej. Osoby 

że są zbyt chore by uczestniczyć w jakimś kursie lub ich 

aktywność. Respondenci podkreślali również konieczność opieki nad dziećmi 

oraz fakt, że nie stać ich na dojazdy na taki kurs.  

Respondenci wywiadów pogłębionych tak opisywali chę

Chciałabym się nauczyć obsługi komputera, kasy fiskalnej do pracy 

pod warunkiem, żeby ktoś inny zajął się babcią” (L02); 

kursie komputerowym. Dzieci mają komputer to bym się też od nich uczyła. Może 

też w jakimś kursie krawieckim” (L07); „Szkolenie na prowadzenie agroturystyki. Chciałabym 

się dowiedzieć jakie trzeba spełniać warunki, jak do tego trzeba podejść” (L09)

23
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otworzeniu gospodarstwa agroturystycznego, ale na to trzeba 

Chęć uczestnictwa w kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.   

 

ciałaby być skierowana na kurs/szkolenie 

podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Najbardziej preferowane kursy przez 

komputerowy lub obsługi kasy fiskalnej. Pozostała część 

w dodatkowych kursach i szkoleniach 

uczestnictwo w takim 

acji materialnej. Osoby 

uczestniczyć w jakimś kursie lub ich wiek nie pozwala 

również konieczność opieki nad dziećmi 

Respondenci wywiadów pogłębionych tak opisywali chęć uczestnictwa 

Chciałabym się nauczyć obsługi komputera, kasy fiskalnej do pracy 

); „Chciałabym wziąć 

też od nich uczyła. Może 

„Szkolenie na prowadzenie agroturystyki. Chciałabym 

(L09); „Chciałabym, 

Tak

Nie 

Nie dotyczy
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coś związanie z komputerem czy kasą” (L13); „Chciałabym się nauczyć obsługi kasy fiskalnej” 

(L14); „Chciałabym nauczyć się fachowo obsługiwać komputer, bo mam trochę problem 

z tym” (L15).  

W trakcie spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu 

powiatu leskiego poruszone zostały zagadnienia związane z realizacją projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską. Jedna z respondentek z badanych gmin tak 

opisuje efekty programu „Czas na aktywność w gminie Olszanica”: „W tej chwili prowadzimy, 

no już się kończy, już jesteśmy na końcówce, kurs: masażysta leczniczy. To nasze kursantki 

przyjeżdżają wniebowzięte dosłownie.  Do szkoły medycznej w Sanoku przyjeżdża ekipa ludzi 

z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, to mają specjalistów: profesorów, 

docentów. Są tak dziewczyny zrelaksowane i tak chętne do współpracy, że dosłownie 

świetnie. Po tych szkoleniach osoby dostają certyfikaty unijne także jest możliwość 

zatrudnienia nawet za granicą. Jedna osoba wyjechała za granicę, kilka osób dostało na 

miejscu, także jesteśmy z tych efektów zadowoleni (…) i jeżeli dostają takie zasiłki celowe to 

jest dla nich motywacja, żeby uczestniczyć, a w tym roku, już pomimo to, że jest to dużą 

zachętą, to już sami chcą dla tego szkolenia pójść. Już nawet dzisiaj była pani, żeby już się na 

następny rok zapisać, bo już są chętni, już się pytają. Pierwszy rok był ciężki, już się szkolenie 

zaczynało, oni rezygnowali, to było okropne, ale z roku na rok jest co raz lepiej” (O1FGI).  

Zgromadzeni na zogniskowanym wywiadzie grupowym przedstawiciele ośrodków 

pomocy społecznej z terenu powiatu zaznaczali, że występuje utrudniony dostęp do 

specjalistów np. psychologów. Podobny problem został zasygnalizowanym na terenie 

sąsiedniego powiatu (bieszczadzkiego). Poniżej zaprezentowano wypowiedzi potwierdzające 

występowanie tego problemu: „Praktycznie my w zakładach, u siebie w GOPS-ach nie mamy 

ani prawników, ani psychologów, ani pedagogów…” (C2FGI), „Na przykład w większym 

mieście są różne ośrodki. U nas bardzo mało specjalistów takich jest, żeby po prostu 

społecznie pracowali, albo organizacje, które zatrudniają, a porady prawne czy porady takie, 

dajmy na to psychologa, żeby to było dostępne tak dla większej liczby osób i za darmo (… ) 

Tak to jest też duży problem na pewno i to się też wiąże z tym, że właśnie powstają te 

problemy różne, te rodziny dysfunkcyjne i inne. Nie ma takich specjalistów udzielających 

porad pod każdym względem” (C1FGI).  
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3.4.  Sytuacja klientów pomocy społecznej na rynku pracy 

Niemal połowa respondentów była zarejestrowana w Powiatowym Urzędz

jako osoba bezrobotna. Czas pozostawania 

36 miesięcy. Od tego czasu osoby te również poszukiwały pracy. 

Co szósty respondent nigdy nie pracował 

pracy wśród osób posiadających doświadczenie zawodowe była

zajmowanego stanowiska oraz 

 

Wykres 9.  Czy z własnej ini

 

Badani deklarowali, że staraj

podejmują jednak na ogół sporadycznie 

respondent poszukuje pracy klika razy w miesiącu. 

rozmowach ze znajomymi na temat potencjalnych możliwości uzyskania zatrudnienia

zapoznaniu się z ofertami w urzędzie pracy. 

Badani na ogół poszukują pracy na terenie 

skłonni są poświęcić do 30 minut na dojazd do pracy

minut. Ponad połowa osób poszukujących pracy 

13
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Sytuacja klientów pomocy społecznej na rynku pracy  

respondentów była zarejestrowana w Powiatowym Urzędz

bezrobotna. Czas pozostawania w rejestrze urzędu pracy wynosił na ogół powyżej 

36 miesięcy. Od tego czasu osoby te również poszukiwały pracy.  

respondent nigdy nie pracował zawodowo. Natomiast przyczyną utraty 

wśród osób posiadających doświadczenie zawodowe była głównie likwidacja fi

zajmowanego stanowiska oraz ciąża i konieczność opieki nad dziećmi.  

Czy z własnej inicjatywy poszukuje Pan(i) pracy? 

Źródło: opracowanie własne. 

, że starają się aktywnie poszukiwać pracy. Działania w tym celu 

jednak na ogół sporadycznie – nie częściej niż raz w miesiącu. Co czwarty 

respondent poszukuje pracy klika razy w miesiącu. Aktywność ta polega

na temat potencjalnych możliwości uzyskania zatrudnienia

w urzędzie pracy.  

Badani na ogół poszukują pracy na terenie własnej gminy i powiatu. 

30 minut na dojazd do pracy. Co trzeci respondent od 30 do 60 

Ponad połowa osób poszukujących pracy nie dopuszcza możliwości

0

3

7

3

Tak, bardzo aktywnie, 
codziennie

Tak, raczej aktywnie, mniej 
niż trzy razy w tygodniu

Tak, czasami, kilka razy w 
miesiącu

Tak, sporadycznie, nie 
częściej niż raz w miesiącu

Nie, nigdy nie poszukiwałem 
(am) 
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respondentów była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w rejestrze urzędu pracy wynosił na ogół powyżej 

zawodowo. Natomiast przyczyną utraty 

głównie likwidacja firmy lub 

 

ziałania w tym celu 

nie częściej niż raz w miesiącu. Co czwarty 

Aktywność ta polega na ogół na 

na temat potencjalnych możliwości uzyskania zatrudnienia oraz na 

i powiatu. Respondenci 

respondent od 30 do 60 

a możliwości zmiany miejsca 

Tak, bardzo aktywnie, 

Tak, raczej aktywnie, mniej 
niż trzy razy w tygodniu

Tak, czasami, kilka razy w 

Tak, sporadycznie, nie 
częściej niż raz w miesiącu

Nie, nigdy nie poszukiwałem 
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zamieszkania, jeśli wymagałaby tego praca. Przyczyna niechęci zmiany miejsca zamieszkania 

argumentowana jest na ogół faktem, że osoby te utożsamiają się z zamieszkiwanym 

miejscem nazywając je „ojcowizną”. Argumentem przeciw zmianie miejsca zamieszkania jest 

również fakt, że dzieci respondentów uczęszczają tutaj do szkoły.  Natomiast osoby, które 

zgodziłyby się zmienić miejsce zamieszkania w przypadku dostania oferty pracy stawiają 

warunek, że musiałaby to być praca, która gwarantowałaby wystarczającą pensję by wynająć 

mieszkanie i utrzymać się w nowym miejscu zamieszkania razem z dziećmi.  

Osoby, które nie poszukiwały pracy jako przyczynę braku swojej aktywności w tym 

zakresie wskazywały własną chorobę i niepełnosprawność lub konieczność opieki nad taką 

osobą oraz konieczność zajmowania się dziećmi i gospodarstwem domowym.  

Większość respondentów planowało podjąć jakieś aktywne działania, aby zwiększyć 

prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Działania te miały polegać głównie na poszukiwaniu 

potencjalnych pracodawców i zgłoszeniu chęci pracy. Część badanych planowała 

uczestniczyć w szkoleniach i kursach celem podwyższenia swoich kompetencji i umiejętności.  

Zdaniem respondentów największą przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej 

pracy jest brak odpowiednich ofert, konieczność opieki nad osobami zależnymi, problem 

z dojazdem do pracy (ograniczona dostępność do środków komunikacji publicznej) oraz 

podeszły wiek.  

Niemal wszyscy respondenci zadeklarowali, że podczas poszukiwania pracy ich płeć 

była przeszkodą w jej otrzymaniu. Większość respondentów wskazała także na wiek oraz 

stan zdrowia jako taką barierę. Również sytuacja materialna i rodzinna jest przyczyną 

zdaniem respondentów częstej odmowy w przypadku ubiegania się o pracę. 

Uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie grupowym pracownicy socjalni 

stwierdzili, że płeć nie powinna być postrzegana jako bariera w znalezieniu pracy na terenie 

powiatu, ponieważ w sezonie letnim pracodawcy poszukują głównie kobiet do pracy 

w działalności turystycznej (gastronomicznej).  

Badani klienci ośrodków pomocy społecznej zostali poproszeni o podanie swojej 

największej zalety i wady jako potencjalnego pracownika. Wśród wymienianych przez 

respondentów zalet najczęściej pojawiały się pracowitość oraz sumienność. Rzadziej 

respondenci wymieniali punktualność i rzetelność. Kilku respondentów wymieniło 

natomiast: komunikatywność, punktualność,  rzetelność i solidność, zaradność i dokładność. 
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Czterech respondentów nie potrafiło podać żadnej swojej zalety jako potencjalnego 

pracownika.  

Wśród najczęściej wymienianych wad osób postrzegających si

znalazły się: sytuacja zdrowotna, wiek oraz nerwowość

posiadanie dzieci, długa przerwa w pracy, brak wykształcenia, nieśmiałość, brak 

punktualności, problem z dojazdem

własnej cechy, która mogłaby być postrzegana jako 

 

Wykres 10.  Ocena funkcjonowania PUP pod w
o możliwych formach pomocy

 

Badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do wparcia udzielonego im jako 

osobom bezrobotnym przez 

Respondentom zarejestrowanym w urzędzie pracy zadano pytanie o

tą instytucje, z którym badani skorzystali. Duża część respondentów poza zarejestrowaniem 

się oraz tzw. „podpisami na liście” nie skorzystała z

otrzymała zasiłek dla bezrobotnych. 

interwencyjnych. Wsparcie polegało również (

poradnictwie zawodowym, skie

5
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respondentów nie potrafiło podać żadnej swojej zalety jako potencjalnego 

Wśród najczęściej wymienianych wad osób postrzegających się jako pracownika 

sytuacja zdrowotna, wiek oraz nerwowość. Rzadziej wymienian

dzieci, długa przerwa w pracy, brak wykształcenia, nieśmiałość, brak 

problem z dojazdem. Trzynastu respondentów nie potrafiło wymienić żadnej 

własnej cechy, która mogłaby być postrzegana jako wada przez potencjalnego praco

Ocena funkcjonowania PUP pod względem informowania klientów 
możliwych formach pomocy.  

Źródło: opracowanie własne. 

Badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do wparcia udzielonego im jako 

osobom bezrobotnym przez instytucje rynku pracy (głównie Powiatowy Urząd Pracy). 

Respondentom zarejestrowanym w urzędzie pracy zadano pytanie o usłu

, z którym badani skorzystali. Duża część respondentów poza zarejestrowaniem 

na liście” nie skorzystała z żadnych innych usług. 

otrzymała zasiłek dla bezrobotnych. Kilku respondentów zostało skierowanych do prac

Wsparcie polegało również (w niewielkiej ilości przypadków

zawodowym, skierowaniu na szkolenie lub na prace publiczne.  

1
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Zdecydowanie pozytywnie

Raczej pozytywnie

Ani pozytywnie, ani 
negatywnie

Raczej negatywnie
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Trudno powiedzieć
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respondentów nie potrafiło podać żadnej swojej zalety jako potencjalnego 

ę jako pracownika 

zadziej wymieniane wady to: 

dzieci, długa przerwa w pracy, brak wykształcenia, nieśmiałość, brak 

respondentów nie potrafiło wymienić żadnej 

potencjalnego pracodawcę.  

zględem informowania klientów 

 

Badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do wparcia udzielonego im jako 

instytucje rynku pracy (głównie Powiatowy Urząd Pracy). 

usługi oferowane przez 

, z którym badani skorzystali. Duża część respondentów poza zarejestrowaniem 

żadnych innych usług. Część osób 

Kilku respondentów zostało skierowanych do prac 

w niewielkiej ilości przypadków), na 

na prace publiczne.   

Zdecydowanie pozytywnie

Raczej pozytywnie

Ani pozytywnie, ani 

Raczej negatywnie

Trudno powiedzieć
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Zdaniem respondentów urzędy pracy powinny pomagać osobom bezrobotnym 

w znalezieniu pracy, oferować pracę zbieżną z kwalifikacjami lub ukończonymi kursami 

i szkoleniami, organizować kursy i szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 

pracy oraz kierować na prace interwencyjne.  

Badane osoby zostały również poproszone o ocenę funkcjonowania urzędów pracy 

pod takimi względami jak: informowanie klientów o możliwych formach pomocy, fachowości 

i kompetencji pracowników, sposobu traktowania interesantów przez pracowników oraz 

udzielonego wsparcia lub pomocy.  

Bezrobotni respondenci raczej pozytywnie ocenili informowanie klientów urzędu 

pracy o możliwych do uzyskania formach pomocy. Ponad połowa respondentów raczej 

pozytywnie oceniła udzielane przez urząd pracy wparcie. Fachowość i kompetencja 

pracowników została oceniona raczej pozytywnie. Sposób traktowania interesantów przez  

pracowników urzędu pracy nie został oceniony ani pozytywnie ani negatywnie. Co piąty 

respondent wskazał na raczej pozytywną ocenę tego aspektu funkcjonowania urzędu pracy. 
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3.5. Umiejętności i kwalifikacje  klientów pomocy społecznej 

Badanie miało również na 

i kwalifikacji) osób będących klientami pomocy społecznej. W

uwzględniono pytania odnoszące się do

dokumentujących posiadane kwalifikacje i umiejętności, znajomoś

dodatkowych umiejętności n

klientów pomocy społecznej w aspekcie możliwości podjęcia własnej działalności 

gospodarczej.  

 

Wykres 11.  Posiadanie prawa jazdy. 

 

Zdecydowana większość respondentów nie posiadała 

prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

jazdy - kategorii B.   

Zdecydowana większość 

kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub 

badany posiadał jakieś uprawnienia potwierdzone formalnie. 

z gastronomią (piekarz, cukiernik), opieką nad osobami zależnymi oraz 

fiskalnych. 
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Umiejętności i kwalifikacje  klientów pomocy społecznej 

Badanie miało również na celu określeniu kapitału ludzkiego 

ch klientami pomocy społecznej. W kwestionariuszu wywiadu 

uwzględniono pytania odnoszące się do: posiadania prawa jaz

dokumentujących posiadane kwalifikacje i umiejętności, znajomości

umiejętności niepotwierdzonych dokumentami. Zbadano również potencjał 

klientów pomocy społecznej w aspekcie możliwości podjęcia własnej działalności 

Posiadanie prawa jazdy.  

Źródło: opracowanie własne. 

większość respondentów nie posiadała żadnych

echanicznych. Siedmiu badanych na 50 osób 

Zdecydowana większość badanych nie posiadała dodatkowych 

potwierdzonych certyfikatem lub innym zaświadczeniem. Częściej niż co piąty 

posiadał jakieś uprawnienia potwierdzone formalnie. Na ogół były one związane 

gastronomią (piekarz, cukiernik), opieką nad osobami zależnymi oraz 
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Umiejętności i kwalifikacje  klientów pomocy społecznej  

celu określeniu kapitału ludzkiego (umiejętności 

kwestionariuszu wywiadu 

posiadania prawa jazdy, certyfikatów 

ci języków obcych, 

Zbadano również potencjał 

klientów pomocy społecznej w aspekcie możliwości podjęcia własnej działalności 

 

żadnych uprawnień do 

Siedmiu badanych na 50 osób posiadało prawo 

osiadała dodatkowych umiejętności lub 

Częściej niż co piąty 

Na ogół były one związane 

gastronomią (piekarz, cukiernik), opieką nad osobami zależnymi oraz obsługą kas 

Tak

Nie
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Wykres 12.  Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami

Wśród posiadanych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które jednak nie są 

potwierdzone formalnie respondenci posiadają te związane z 

krawiectwem. Część respondentów posiada

z ogrodnictwem, fryzjerstwem

Częściej niż co czwarty respondent

rzadziej język angielski, włoski

Zdecydowana większość 

własny rachunek. Badani zostali poproszeni również o

wparcia przy założeniu własnej działalności gospodarczej oraz wskazanie tych aspektów, 

które mogłyby budzić ich obawę przed

obawiali się tzw. „biurokracji

Brak wsparcia finansowego oraz towarzyszący strach przed pojęciem ryzyka pożyczenia 

pieniędzy na ten cel stanowiło również poważną obawę przed podjęc

Założenie działalności gospodarczej przez klientów pomocy społecznej w opinii 

pracowników GOPSów jest utrudnione. Wśród 

z procedurami biurokratycznymi oraz

papierkowych robót. Te rachunkowości, to wszystko, a ludzie na przykład są nieświadomi 

tego, nie potrafią tego sobie sami prowadzić. Muszą kogoś zatrudniać i to takie masło 
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Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród posiadanych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które jednak nie są 

potwierdzone formalnie respondenci posiadają te związane z gotowaniem i

krawiectwem. Część respondentów posiadała również umiejętności

twem i kosmetyką oraz robótkami ręcznymi (haftowanie)

Częściej niż co czwarty respondent znał jakiś język obcy. Był to na ogół język 

włoski lub niemiecki.  

Zdecydowana większość respondentów nie rozważała możliwości

ni zostali poproszeni również o wyobrażenie sobie sytuacji 

wparcia przy założeniu własnej działalności gospodarczej oraz wskazanie tych aspektów, 

które mogłyby budzić ich obawę przed podjęciem takiej decyzji. Respondenci najbardziej 

biurokracji” towarzyszącej zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 

Brak wsparcia finansowego oraz towarzyszący strach przed pojęciem ryzyka pożyczenia 

pieniędzy na ten cel stanowiło również poważną obawę przed podjęciem takiej 

Założenie działalności gospodarczej przez klientów pomocy społecznej w opinii 

pracowników GOPSów jest utrudnione. Wśród trudności wymieniano związane

procedurami biurokratycznymi oraz koszty  obowiązkowych składek ZUSu.

e rachunkowości, to wszystko, a ludzie na przykład są nieświadomi 

tego, nie potrafią tego sobie sami prowadzić. Muszą kogoś zatrudniać i to takie masło 
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lub zaświadczeniami.  

 

Wśród posiadanych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które jednak nie są 

gotowaniem i pieczeniem oraz 

umiejętności związane 

i kosmetyką oraz robótkami ręcznymi (haftowanie).  

ył to na ogół język rosyjski, 

ci podjęcia pracy na 

ie sytuacji otrzymania 

wparcia przy założeniu własnej działalności gospodarczej oraz wskazanie tych aspektów, 

decyzji. Respondenci najbardziej 

towarzyszącej zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 

Brak wsparcia finansowego oraz towarzyszący strach przed pojęciem ryzyka pożyczenia 

takiej decyzji.   

Założenie działalności gospodarczej przez klientów pomocy społecznej w opinii 

wymieniano związane 

ZUSu. „To dużo tych 

e rachunkowości, to wszystko, a ludzie na przykład są nieświadomi 

tego, nie potrafią tego sobie sami prowadzić. Muszą kogoś zatrudniać i to takie masło 

Nie

Tak
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maślane” (C2FGI). „To faktycznie to jest prawda, jakbym sama miała założyć to bardzo bym 

się bała, ryzykowała zainwestować jakieś tam pieniądze, a jak się nie ma p

wziąć kredyt” (O1FGI). „Ale tu się zgadzam z tymi wynikami, bo tu faktycznie jest tak, że 

nawet jeżeli nam by przyszło zakładać firmę

się boję ryzykować, a to się wiąże z

 

Wykres 13.  Rozważanie możliwości podjęcia pracy 
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„To faktycznie to jest prawda, jakbym sama miała założyć to bardzo bym 

kowała zainwestować jakieś tam pieniądze, a jak się nie ma p

„Ale tu się zgadzam z tymi wynikami, bo tu faktycznie jest tak, że 

nawet jeżeli nam by przyszło zakładać firmę, to ja bym była tak samo skłonna powiedzieć

się boję ryzykować, a to się wiąże z tym, że u nas po prostu nie ma popytu.”

Rozważanie możliwości podjęcia pracy na własny rachunek. 

Źródło: opracowanie własne. 
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„To faktycznie to jest prawda, jakbym sama miała założyć to bardzo bym 

kowała zainwestować jakieś tam pieniądze, a jak się nie ma pieniędzy to trzeba 

„Ale tu się zgadzam z tymi wynikami, bo tu faktycznie jest tak, że 

to ja bym była tak samo skłonna powiedzieć, że 

e u nas po prostu nie ma popytu.” (_FGI). 

.  

 

Nie

Tak



       
Badanie wykluczenia społecznego w 

                                                           
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro

3.6. Zagrożenie dziedziczeniem wykluczenia 

Bieda i wykluczenie społeczne są zjawiskami złożonymi, posiadającymi liczne 

przyczyny i konsekwencje. B

niebezpieczeństwo utrwalenia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych 

rodziców. Wychowanie się w rodzinie 

determinuje jednoznacznie sytuacji powielenia życiorysu

jednak bieda jest czynnikiem, który  w dużym stopniu może 

i awansu społecznego.  

Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze 

wsparcia instytucji pomocy społe

leskim - 11 osób (6 wskazań na rodziców, 5 na teściów)

teściowie również pobierali zasiłek z pomocy społecznej

 

Wykres 14  Czy rodzice korzystali ze wsparci

 

Zła sytuacja w domu rodzinnym jest często przyczyną trudności dzieci w starcie 

w dorosłość. Tak opisuje swoją sytuację jedna z respondentek: „

podstawową. Skończyłam 15 lat i na tle nerwowym dostałam epilepsje (...) Zaczęłam szkołę 
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Zagrożenie dziedziczeniem wykluczenia społecznego   

Bieda i wykluczenie społeczne są zjawiskami złożonymi, posiadającymi liczne 

je. Bieda długotrwała i chroniczna może zwiększać 

niebezpieczeństwo utrwalenia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych 

rodziców. Wychowanie się w rodzinie o bardzo ograniczonych zasobach finansowych

determinuje jednoznacznie sytuacji powielenia życiorysu rodziców przez jednostkę, niemniej 

jednak bieda jest czynnikiem, który  w dużym stopniu może ograniczać możliwości rozwoju 

Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze 

wsparcia instytucji pomocy społecznej. Wyniki wskazują, że na 50 respondentów 

(6 wskazań na rodziców, 5 na teściów) deklarowało, że ich rodzice

ali zasiłek z pomocy społecznej. 

korzystali ze wsparcia pomocy społecznej?  

Źródło: opracowanie własne. 

Zła sytuacja w domu rodzinnym jest często przyczyną trudności dzieci w starcie 

dorosłość. Tak opisuje swoją sytuację jedna z respondentek: „Ja skończyłam szkołę 

podstawową. Skończyłam 15 lat i na tle nerwowym dostałam epilepsje (...) Zaczęłam szkołę 
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Bieda i wykluczenie społeczne są zjawiskami złożonymi, posiadającymi liczne 

chroniczna może zwiększać 

niebezpieczeństwo utrwalenia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych 

o bardzo ograniczonych zasobach finansowych nie 

rodziców przez jednostkę, niemniej 

ograniczać możliwości rozwoju 

Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze 

. Wyniki wskazują, że na 50 respondentów w powiecie 

deklarowało, że ich rodzice lub 

 

Zła sytuacja w domu rodzinnym jest często przyczyną trudności dzieci w starcie 

Ja skończyłam szkołę 

podstawową. Skończyłam 15 lat i na tle nerwowym dostałam epilepsje (...) Zaczęłam szkołę 

Nie

Tak
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drzewną, ale musiałam ją przerwać (…) źle pamiętam dom rodzinny. Ojciec był pijak, matkę 

wykończył psychicznie” (L03).  

Jak wskazują badania społeczne najbardziej charakterystyczną obecną cechą ubóstwa 

i wykluczenia społecznego w Polsce jest jej stosunkowo młody wiek. Wśród osób 

zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym występuje znaczna nadreprezentacja 

dzieci i młodzieży.   

W połowie gospodarstw objętych badaniem przebywały dzieci w wieku szkolnym. 

W niemal co drugim z nich brakowało środków finansowych na zakup niezbędnych zeszytów 

i książek. Rodzice deklarowali, że chcą by dzieci w przyszłości miały zdecydowanie lepszą 

sytuację materialną niż oni sami. Jak wskazywała jedna z respondentek: „Chciałabym żeby 

córka jakąś szkołę dobrą skończyła i wyjechała gdzieś dalej, bo życie w Bieszczadach bardzo 

ciężkie” (L02).  Kolejna osoba również deklarowała, że nie chce by dzieci żyły w podobny 

sposób co ona: „Żeby się wykształciły i poszły w świat. Nie widzę tu przyszłości na 

gospodarce, żeby miały lżejsze życie jak my mamy” (L04). Inna zaś tak opisywała sytuację: 

„Nie wiem jak z dziećmi będzie. Jakby dzieci miały pracę, nawet niedużo tych pieniędzy, ale 

żeby żyli normalnie” (L05). Kolejna: „Bardzo bym chciała, by dzieci sobie poukładały życie. 

Czasem było tak, że raz dziennie jadłam, bo chciałam, żeby dzieci zjadły (…) Bardzo bym tego 

chciała, żeby moje dzieci nie musiały się martwić o tę kromkę chleba, żeby po prostu były te 

pieniążki. (…) Chciałabym, żeby syn mimo choroby ułożył życie, skończył szkołę” (L10).  
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3.7. Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych 
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej  

W częściej niż co piątym

za granicą w celach zarobkowych. 

oraz Anglia. Wśród wybieranych krajów pojawiają się również: 

Holandia. Czas pracy za granicą na ogół waha się od 

rzadziej występują wyjazdy na okres dłuższy

granicą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace fizyczne związane ze zbiorami 

owoców, opieką nad osobami starszymi i dziećmi oraz

 

Wykres 15.  Czy któryś z domowników p

 

Jedna z respondentek tak opisuje swoje doświadczenie w pracy za granicą: 

„Wyjeżdżałam cyklicznie, co roku na 2 miesiące

truskawek. Na pewno miało to pozytywny wpływ na rodzinę. Zawsze coś tam.. standard 

troszeczkę się podnosi po takim wyjeździe

doświadczenia w odniesieniu di wyjazdów 

temu na wakacjach, ale więcej dołożyliśmy niż zarobił. Nie był zadowolony. Był pracownikiem 

fizycznym, ale w złych warunkach” 

11
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Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych 
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej  

piątym gospodarstwie ktoś z domowników przebywał lub przebywa

za granicą w celach zarobkowych. Kierunki migracji to przede wszystkim: Włochy

oraz Anglia. Wśród wybieranych krajów pojawiają się również: Stany Zjednoczone oraz 

granicą na ogół waha się od miesiąca do pół roku. Stosunkowo 

stępują wyjazdy na okres dłuższy niż 3 miesiące. Rodzaj wykonywanej pracy za 

granicą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace fizyczne związane ze zbiorami 

ami starszymi i dziećmi oraz sprzątaniem.  

Czy któryś z domowników przebywał za granicą? 

Źródło: opracowanie własne. 

Jedna z respondentek tak opisuje swoje doświadczenie w pracy za granicą: 

co roku na 2 miesiące, do Niemczech, Norwegii na zbiory np. 

truskawek. Na pewno miało to pozytywny wpływ na rodzinę. Zawsze coś tam.. standard 

troszeczkę się podnosi po takim wyjeździe” (L02). Inna respondentka zaś przedstaw

odniesieniu di wyjazdów za granicę w jej rodzinie: „Syn był w

temu na wakacjach, ale więcej dołożyliśmy niż zarobił. Nie był zadowolony. Był pracownikiem 

fizycznym, ale w złych warunkach” (L05). 
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Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych 
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej     

mowników przebywał lub przebywa 

Kierunki migracji to przede wszystkim: Włochy, Niemcy 

Stany Zjednoczone oraz 

miesiąca do pół roku. Stosunkowo 

. Rodzaj wykonywanej pracy za 

granicą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace fizyczne związane ze zbiorami 

 

Jedna z respondentek tak opisuje swoje doświadczenie w pracy za granicą: 

do Niemczech, Norwegii na zbiory np. 

truskawek. Na pewno miało to pozytywny wpływ na rodzinę. Zawsze coś tam.. standard 

Inna respondentka zaś przedstawiała 

„Syn był w Szkocji rok 

temu na wakacjach, ale więcej dołożyliśmy niż zarobił. Nie był zadowolony. Był pracownikiem 

Nie

Tak
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Na problem migracji zagranicznych zwróciła uwagę 

społecznej z Olszanicy: „W każdej gminie jest też tak, że osoby, które chcą znaleźć jakieś 

zatrudnienie muszą być w zasadzie takie mobilne. B

naszych podopiecznych. Na naszym terenie duż

tym, że po prostu dłuższy pobyt za granicą czy męża czy żony powoduje, że powstają rozbicia 

rodziny. W wielu przypadkach pozostają też dzieci same, bez opiekunów prawnych, bo 

obydwoje rodziców są za granicą. D

opieką osób obcych, a nie mają tej sytuacji prawnej unormowanej. W razie wypadku, w razie 

lekarza kto jest ich opiekunem prawnym. Także to jest też duży mankament, na pewno to 

wyjeżdżanie ludzi za tak zwaną pracą, za chlebem, bo to właśnie powoduje, że potem 

rozbijanie małżeństw, te rodziny niepełne powstają. I eurosieroty, problem eurosierot,

matki z ojcami wyjeżdżają” (O1FGI).

 

Wykres 16.  Czy Pan(i) lub ktoś z domowni
granicą? 

 

W co piątym gospodarstwie domowym rozważa

zarobkowej za granicą. Wśród najczęstszych powodów podawanych jako przeszkoda 

w takich wyjazdach wymieniano

obawa przed pozostawaniem dzieci bez
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Na problem migracji zagranicznych zwróciła uwagę przedstawicielka ośrodk

każdej gminie jest też tak, że osoby, które chcą znaleźć jakieś 

zą być w zasadzie takie mobilne. Brak jest tej mobilności no pewno wśród 

naszym terenie dużo osób wyjeżdża za granicę

tym, że po prostu dłuższy pobyt za granicą czy męża czy żony powoduje, że powstają rozbicia 

rodziny. W wielu przypadkach pozostają też dzieci same, bez opiekunów prawnych, bo 

obydwoje rodziców są za granicą. Dzieci niby zostają pod opieką dziadków, czy same lub pod 

opieką osób obcych, a nie mają tej sytuacji prawnej unormowanej. W razie wypadku, w razie 

lekarza kto jest ich opiekunem prawnym. Także to jest też duży mankament, na pewno to 

k zwaną pracą, za chlebem, bo to właśnie powoduje, że potem 

rozbijanie małżeństw, te rodziny niepełne powstają. I eurosieroty, problem eurosierot,

(O1FGI). 

Pan(i) lub ktoś z domowników rozważa możliwość podjęci

Źródło: opracowanie własne. 

W co piątym gospodarstwie domowym rozważano możliwość podjęcia pracy 

zarobkowej za granicą. Wśród najczęstszych powodów podawanych jako przeszkoda 

wymieniano: brak możliwości zostawienia dzieci pod czyjąś opieką lub 

pozostawaniem dzieci bez opieki, wiek lub zły stan zdrowia, bariera językowa
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przedstawicielka ośrodka pomocy 

każdej gminie jest też tak, że osoby, które chcą znaleźć jakieś 

rak jest tej mobilności no pewno wśród 

o osób wyjeżdża za granicę, ale to skutkuje 

tym, że po prostu dłuższy pobyt za granicą czy męża czy żony powoduje, że powstają rozbicia 

rodziny. W wielu przypadkach pozostają też dzieci same, bez opiekunów prawnych, bo 

zieci niby zostają pod opieką dziadków, czy same lub pod 

opieką osób obcych, a nie mają tej sytuacji prawnej unormowanej. W razie wypadku, w razie 

lekarza kto jest ich opiekunem prawnym. Także to jest też duży mankament, na pewno to 

k zwaną pracą, za chlebem, bo to właśnie powoduje, że potem 

rozbijanie małżeństw, te rodziny niepełne powstają. I eurosieroty, problem eurosierot, gdzie 

ków rozważa możliwość podjęcia pracy za 

 

możliwość podjęcia pracy 

zarobkowej za granicą. Wśród najczęstszych powodów podawanych jako przeszkoda 

pod czyjąś opieką lub 

stan zdrowia, bariera językowa, 

Nie

Tak
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brak środków finansowych na zorganizowanie takiego wyjazdu, brak kontaktów 

ułatwiających podjęcie pracy za granicą. Pięciu respondentów wskazało, że decyzja własna 

lub kogoś z domowników o wyjeździe zarobkowym za granicę została już podjęta i oczekują 

oni jedynie na ofertę pracy. 
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3.8. Zagrożenie wykluczeniem przestrzennym klientów pomocy społecznej  

Wykluczenie przestrzenne jest zasadniczą postacią wykluczenia społecznego.  Miejsce 

zamieszkania ma bowiem znaczącą wartość w przypadku uczestnictwa w życiu społeczno- 

gospodarczym. Utrudniony dostęp do środków komunikacji publicznej odległość od 

najbliższego przystanku, czas dojazdu do większych miejscowości powoduje trudności 

w codziennym życiu i dostępności do miejsc pracy, miejsc edukacji oraz innych instytucji 

publicznych. Osoby zamieszkujące miejscowości, gdzie występuje trudność w dostępie do 

komunikacji muszą wykazać się większą determinacją w zdobywaniu wykształcenia, 

poszukiwaniu pracy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji. Dużą przeszkodą mogą być 

również względy finansowe. Znaczne odległości generują bowiem większe koszty dojazdów.  

Klienci ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu leskiego w większości 

uważali, że ich miejsce zamieszkiwania ma wpływ na ich sytuację materialną. Wpływ ten 

zdaniem respondentów ma związek z faktem, że w miejscu zamieszkania jest wysoki poziom 

bezrobocia oraz brak zakładów pracy, w których można by podjąć zatrudnienie. Jak wskazuje 

jedna z respondentek: „Tu praktycznie wszyscy żyjemy z gospodarstwa, bo tu jest taki rejon. 

Tu pracy tak nie ma. Praktycznie tu wszyscy żyją z tego mleka co dajemy do mleczarni” (L04). 

Inna osoba zaś podsumowuje: „Jedynym ratunkiem jest uaktywnić zawodowo, ściągnąć 

unijne środki. Ani to puszcza, ani to dzicz całkowita. Takie na pograniczu cywilizacji. Co by na 

polu nie zrobił to ci jelenie zniszczą. Odszkodowanie za tą szkodę to są grosze. Prawa 

żadnego człowiek nie ma. Leśniczy wycenia szkody zrobione przez dzikie zwierzęta. To 

wiadomo, że jak najmniej wyliczy bo to z ich składek. Sarny i jelenie nam zniszczyły to on 

powiedział, że nie przyjedzie bo już był wczoraj w tej okolicy. Sąsiedzi mówią, że 

odszkodowanie to 20 – 30 zł dostali. Za telefon, 5 razy po niego dzwoni,  to więcej wydam. Po 

co ja mam po niego dzwonić żeby się tym denerwować? Może by postawić na agroturystykę, 

ale nie wiem jak to zrobić. Państwo powinno pomóc. Na tej tamie na Solinie to za mało” 

(L05). 

 Co siódmy respondent ma trudność z dostępem do środków komunikacji publicznej 

polegające głównie na tym, że nie ma wystarczającej liczby kursów autobusowych w dni 

powszednie, a w weekendy oraz wieczorami, jak również podczas wakacji niemal ich brak.   
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Respondenci na ogół do najbliższego przystanku komunikacji publicznej mięli do 500 

metrów. Co trzeci respondent do najbliższego przystanku komunikacji publicznej miał 

powyżej pół kilometra. Do najbliższego miasta respondenci podróżowali się w większości 

przypadków za pomocą komunikacji publicznej – rzadziej samochodem.  

W kontekście trudności związanych z dostępnością do środków transportu 

pracownicy socjalni stwierdzili, że występują problemy związane z dojazdami do poradni 

i specjalistów zlokalizowanych w Lesku. „To się wiąże z dojazdem, bo na naszym terenie tutaj 

u nas na wsi nie ma, wiąże się z dojazdem do miasta, od razu automatycznie zachodzi 

problem, bo nie ma pieniędzy na bilet, trzeba mu dać pieniądze na bilet. Da mu się pieniądze 

na bilet - już zachodzi zagrożenie, że on zamiast biletu kupi sobie piwo. Wypada go iść wziąć 

za rękę… albo już takie kombinacje alpejskie urządzamy z tymi ludźmi, że dosłownie czasami 

głowa się lasuje, ale to jest właśnie ten problem, bo gdyby to było na miejscu to człowiek by 

się poświęcił i został dłużej albo jakoś te godziny ustalił, ale to jest właśnie problem ten 

dojazd” (O1FGI).  
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3.9. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym wśród klientów pomocy 
społecznej      

Dla zjawisk społeczno-gospodarczych coraz większe znaczenie mają technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT). Komputery i Internet są wykorzystywane coraz 

powszechniej, m.in. do komunikacji z najbliższymi, poszukiwania ofert pracy, rejestracji do 

przedszkola czy szkoły. Wielu autorów badań podkreśla, że wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych zmienia się bardzo dynamicznie. Część pracodawców 

wymaga od potencjalnych pracowników umiejętności obsługi komputera, pakietu biurowego 

oraz wyszukiwania danych w Internecie.  

W rozważaniach dotyczących wykluczenia cyfrowego wskazuje się na różnego rodzaju 

bariery. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma typami barier. Ze względu na 

omawiane zagadnienie można je podzielić następująco:  

• Bariera mentalna – określająca brak doświadczenia w korzystaniu z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, wynikający m.in. z braku zainteresowania, obawy przed 

używaniem komputera; 

• Bariera majątkowa - brak komputera a także dostępu do Internetu ze względu na ich 

cenę i koszy z tym związane; 

• Brak umiejętności obsługi komputera - spowodowany zbyt małym stopniem użyteczności 

aplikacji, brakiem odpowiedniej edukacji bądź wsparcia otoczenia; 

• Bariera wykorzystania - brak możliwości wykorzystania potencjału ICT. 

 Wykluczenie cyfrowe jest definiowane m.in. poprzez nieposiadanie komputera 

i Internetu. W kolejnej grupie definicji akcentowany jest czynnik związany z możliwościami 

wykorzystania ICT. W innej podkreślane są umiejętności cyfrowe pozwalające w sposób 

efektywny wykorzystać ICT. 

W projekcie zwrócono uwagę na kwestię posiadania komputera i dostępu do Internetu, 

ich wykorzystania, umiejętności obsługi ich a także na bariery mentalne i motywację do 

korzystania z tych narzędzi. 

Większość gospodarstw domowych nie posiadała komputera z dostępem do Internetu. 

Gospodarstwa domowe nie posiadające komputera z dostępem do Internetu w większości 

nie zamierzały zmieniać tej sytuacji lub nie potrafiły określić, czy będzie to w przyszłości 
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Wykres 17.  Czy w Pana(i) gospodarstwie jest komputer z dostępem do Internetu?

Zdecydowana większość osób 

W ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie respondenci najczęściej 

Internet do kontaktu z rodziną i
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Powodem niekorzystania z Internetu jest na ogół brak umiejętności

. Część z osób nie rozważała podłączenia Internetu choćby z tego względu

t to technicznie możliwe (brak operatorów w związku z ukształtowaniem terenu 

iczną osób zamieszkujących dane miejsce).  

Czy w Pana(i) gospodarstwie jest komputer z dostępem do Internetu?

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdecydowana większość osób nie korzystała ani razu z komputera i Internetu. 

ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie respondenci najczęściej 

kontaktu z rodziną i znajomymi oraz szukania różnego rodzaju informacji. 
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gół brak umiejętności i potrzeby  

podłączenia Internetu choćby z tego względu, 

z ukształtowaniem terenu 

Czy w Pana(i) gospodarstwie jest komputer z dostępem do Internetu? 

 

z komputera i Internetu. 

ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie respondenci najczęściej wykorzystywali 

znajomymi oraz szukania różnego rodzaju informacji.  
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3.10. Bariery psychologiczne i społeczne  

Doświadczanie ubóstwa oraz poczucie wykluczenia może powodować pewne 

napięcia psychiczne i społeczne oraz być barierą w kontaktach społecznych.  

Respondenci zostali poproszeni o określenie najczęstszego sposobu reakcji na 

pojawiające się problemy. Wśród wymienianych sposobów dominowało zdenerwowanie 

i zamartwianie się. Część osób zastanawia się „co zrobić” oraz jeszcze bardziej ogranicza 

wydatki. Jak opisuje jedna z respondentek: „Wolę nie myśleć. Nieraz nocami nie śpię. 

Podejrzewam, że za granicę pojadę. Jakoś przeraża mnie myślenie o przyszłości” (L02).  

Ograniczone środki finansowe mogą być przyczyną zaburzeń i oporów w kontaktach 

interpersonalnych. Część respondentów z powiatu leskiego deklarowała, że nie zdarzyło im 

się nigdy doznać negatywnego uczucia ze względu na swoją sytuację materialną. Część  

badanych często lub rzadko doznaje poczucia wstydu (13 osób na 50), lekceważenia (11 

osób), odrzucenia (8 osób), poniżenia ( 6 osób), wyśmiania (6 osób).  

Tak opisuje swoje odczucia jedna z respondentek: „Żebym nie musiała prosić 

o pomoc, bo mimo wszystko to jest ciężkie dla człowieka. Czuje się upokorzony (…) Człowiek 

jak by nie musiał tam iść, to by nie szedł. Są tacy, którzy może nie muszą tam iść, ale 

uważają, że im się należy a jak człowiek poszedł i te pieniądze wydał na leki, to czułam się 

taka gorsza, nic nie warta” (L10).  

Osoby korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej są w większości 

niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej. Relacje z najbliższą i dalszą rodziną są 

natomiast raczej powodem do zadowolenia.  

Uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie grupowym pracownicy socjalni zwracali 

uwagę na problemy wynikające z braku specjalistów m.in. prawników i psychologów. Jedna 

z przedstawicielek Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy wskazywała konieczność 

i celowość wsparcia psychologicznego dla podopiecznych pomocy społecznej. „To znaczy tak, 

jeżeli chodzi od strony tych naszych podopiecznych to oni najbardziej oczekują pomocy 

finansowej. Dla nich ten pieniądz to pieniądz, a jeżeli od strony takiej naszej, ja już teraz mam 

taką właśnie tą praktykę taką 3 letnią z tym projektem [systemowym – red.] i ja jako jeden 

z instrumentów mamy doradztwo zawodowe i warsztaty psychologiczne. Bo w pierwszym 

roku nie mieliśmy warsztatów psychologicznych tylko przez te ostatnie 2 lata mamy - to 
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właśnie widzimy jak to jest właśnie… To co powiedziałam: na naszym terenie nie ma takich 

instytucji wspierających od strony psychologicznej tych ludzi, mówiących im jak należy 

postępować. Jak my widzimy, że ci podopieczni, którzy właśnie przeszli te warsztaty 

psychologiczne to nie są te same osoby, to są osoby, które się po prostu aktywizują tak 

niesamowicie, że w tamtym roku to praktycznie no prawie wszyscy, którzy byli w naszym 

projekcie zdobyli pracę może to nie była stała praca. Na przykład to ostatnio przypadek tej 

dziewczyny, który myśmy myśleli, że dziewczyna już jest stracona, zamknięta w sobie 

i w ogóle. Ta dziewczyna się tak zrobiła, że po prostu teraz tak z nami współpracuje i tylko 

przychodzi co chwila, a macie jeszcze jakieś szkolenia… no dosłownie dziewczyna zmieniła 

stosunek do świata. Także to jest naszym zdaniem najlepsza forma pomocy, jaka tylko może 

być. Działanie psychologiczne” (O1FGI).  
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3.11. Ocena uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

Respondenci zostali poproszeni o określenie jak transformacja systemowa oraz 

wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na ich sytuację materialną. Część respondentów 

nie potrafiła określić, nie posiadała własnego zdania na temat zmiany swojej sytuacji 

materialnej po 1989 roku. Niemal połowa respondentów deklarowała pogorszenie się 

sytuacji materialnej po transformacji systemowej. Tylko trzech respondentów deklarowało 

poprawę sytuacji materialnej po tym okresie.  

Pogorszenie się sytuacji materialnej w stosunku do lat sprzed 1989 roku 

powodowana była na ogół, zdaniem respondentów, brakiem pracy i związanym z tym 

rosnącym bezrobociem oraz faktem, że po transformacji systemowej zlikwidowano 

Państwowe Gospodarstwa Rolne i wiele zakładów państwowych. Tak przedstawia sytuację 

jeden z respondentów: „Za komuny nie pytali, czy zdrowy czy chory. Praca jest i gotowe, 

a teraz – jak chce do pracy, to musi być człowiek na tyle zdrowy, że dostanie pracę, 

a „prywaciarz” nie przyjmie” (L11).  

Również wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 nie zmieniło 

raczej sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych.  

Respondenci często nie byli w stanie określić czy sytuacja materialna ich i rodziny 

zmieni się w najbliższym czasie. Częściej niż co czwarty respondent sądził, że sytuacja 

materialna poprawi się. Swoją opinię badani argumentują na ogół nadzieją na znalezienie 

pracy oraz faktem, że dzieci wkrótce podrosną i same zaczną pracować. Natomiast 

deklaracja części respondentów oznajmująca, że sytuacja materialna w najbliższym czasie 

ulegnie raczej pogorszeniu jest związana głównie z brakiem pracy i utratą nadziei na jej 

znalezienie oraz rosnącymi cenami produktów i usług.  

Jedna z respondentek, która utraciła dom na skutek pożaru ma jednak nadzieje na 

polepszenie sytuacji: „Mam nadzieję, że tak. Ze względu na to, że zwiększamy gospodarstwo. 

Według naszych obliczeń powinno być lepiej. Związane jest to z agroturystyką” (L09).  

Zdaniem znacznej większości respondentów sytuacja w kraju idzie w złym kierunku. 

Tylko siedmiu respondentów na pięćdziesięciu było zdania, że sytuacja w kraju polepsza się. 

Co trzeci respondent nie miał swojego zdania w tej kwestii. Swoja opinię o złej sytuacji 

w kraju argumentują faktem, że elity nie troszczą się o ludzi oraz wysoką stopą bezrobocia. 
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z pomocy społecznej

Ponad połowa respondentów

to korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. 
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Sytuacja w naszym kraju idzie:  

Źródło: opracowanie własne. 

Znajomość osób, które dobrze radzą sobie finansowo a mimo to korzystają 
społecznej.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad połowa respondentów nie zna żadnej osoby, która dobrze sobie radzi a mimo 

ze wsparcia pomocy społecznej. Co drugi respondent nie widzi nic nagannego 

na pobieraniu zasiłków z pomocy społecznej przy jednoczesnej 

, gdyż ich zdaniem trudno „wyżyć z zasiłku”. Co czwarty respondent 

7
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potępia takie zachowanie, gdyż osoby popierające świadczenia z pomocy społecznej 

i pracujące równocześnie w tzw. „szarej strefie” oszukują państwo żyjąc na jego koszt.  

O występującym problemie pracy w tzw. szarej strefie wspominali pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej objętych badaniem. „No taki największy mankament na tej 

naszej ziemi, właśnie w naszej gminie jest ta praca na czarno, bo na przykład przychodzą 

różni klienci i przychodzą do nas też tacy, którzy wiemy, że na przykład mają bardzo dobrą 

sytuację finansową. Podjeżdża porządnym samochodem, a on tu przedstawia nam zerowe 

dochody i w biurze pracy jest zarejestrowany, elegancko wszystko, także to jest takie w sumie 

najgorsze (…)żadnej możliwości nie ma …to jest już patologia” (Ba1FGI). Na terenie powiatu 

leskiego praca tego typu nasila się zazwyczaj w letnim sezonie turystycznym. Jak zaznaczali 

pracownicy pomocy społecznej, do takiej pracy głównie zatrudniani są uczniowie i studenci, 

bardzo rzadko podopieczni ośrodków pomocy społecznej:  „Ale podopieczni są uzależnieni od 

pomocy społecznej. Ale zawsze na te 10 osób może 2 się zatrudni gdzieś tam. No a jak nie ma 

takich, takiej bazy turystycznej, to jest ciężko, bo u nas na przykład w naszej gminie  

[Baligrodzie – red.] to już nie ma. Są te agroturystyki” (Ba1FGI), „Gdyby tej nawet pracy na 

czarno nie było to byście już całkowicie miały przechlapane” (O1FGI).  
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IV. PODSUMOWANIE 

Niniejszy raport na ma celu przedstawienia zjawiska wykluczenia społecznego 

w powiecie leskim. Analizując sytuację społeczno-gospodarczą powiatu przedstawiciele 

instytucji pomocy i integracji społecznej w powiecie leskim zwracali uwagę na brak zakładów 

pracy, które mogłyby zmniejszyć skalę bezrobocia. „Praktycznie to jest chyba najważniejszy 

problem, bo w ślad za tym idzie ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm. To najważniejszy problem” 

(Ba2FGI). Profil społeczno-gospodarczy powiatu związany jest z rolnictwem o czym świadczy 

poniższa wypowiedź „Brak tych zakładów pracy powoduje, że te osoby nie mają gdzie tej 

pracy znaleźć. Nasza gmina jest gminą rolniczą, rolniczo-turystyczną, ale też trzeba 

powiedzieć, że cały ten nasz region to są po prostu… klasa gruntów jest tak słaba. Dobrze, że 

są te dotacje unijne, to faktycznie rolnicy, którzy mają większą powierzchnię gospodarstwa to 

tam jakoś funkcjonują. Wstecz parę lat nie było tych dotacji, to przecież chociaż rolnik miał 

dajmy na to 10 hektarów gospodarstwa, to praktycznie żył na granicy ubóstwa bo u nas jest 

teren górzysty i nie ma za bardzo wykwalifikowanych, np. ten się zajmuje hodowlą tego, ten 

uprawia. Nie ma takich gospodarstw, żeby się utrzymały faktycznie z pracy z gospodarstwa 

rolnego. Bo rolnik, żeby sobie opłacić składkę KRUS do tej pory musiał sobie gdzieś znaleźć 

pracę zawodową, żeby mieć na zapłacenie składki KRUS, bo na pewno tego z gospodarstwa 

nie wypracował” (O1FGI).  

Wśród mocnych stron powiatu wymieniano położenie turystyczne gmin powiatu 

leskiego. Jak jednak zaznaczają pracownicy socjalni, lokalizację tą wykorzystują osoby 

z wysokim kapitałem ekonomicznym, społecznym i ludzkim. „Ale wiesz - turystyczna gmina, 

to dalej się bogacą ci ludzie, którzy mają sklepy, którzy mają agroturystyki, a ci biedni nie 

mają i tak tego wszystkiego” (C1FGI). 

Pracownicy socjalni zwracają uwagę na szeroki zakres obowiązków oraz rodzaju 

warunków w jakich pracują. „Poświęcenie tych pracowników… tak jak mówiliśmy wcześniej, 

bez pedagogów, psychologów i prawników naprawdę jest trudno… załatwiamy wszystkie 

praktycznie rzeczy, w tej chwili jaki program nowy wejdzie to wszystko wchodzi do pomocy 

społecznej, jak świadczenia rodzinne, które miały być na początku w urzędach - przeszły 

oczywiście do pomocy, w tej chwili zespoły interdyscyplinarne - przechodzą do pomocy, 

dodatki chociaż nie są ustawowo w pomocy, ale są w pomocy. Były przymiarki do 
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stypendiów, że miały wejść do pomocy i dzięki Bogu jeszcze nie weszły, ale kto wie, czy nie 

wejdą. W jakiś sposób to musimy przy nie zwiększonej kadrze…” (Ba2FGI). 

Sygnalizowanym problemem na terenie powiatu leskiego jest brak specjalistów 

głównie psychologów, którzy mogliby wspierać klientów pomocy społecznej” „Dajmy na to 

poradnia w Lesku czynna jest na przykład dopiero w czwartek albo w piątek i trzeba czekać 

dwa dni. Jemu już ochota przejdzie i się rozmyśli, upije się za ten czas. Albo trzeba się 

zarejestrować i czekać. To jest też główna bolączka, że nie ma właśnie takich instytucji” 

(O1FGI). 

 Wśród działań mogących wpływać na ograniczanie wykluczenia społecznego 

pracownicy socjalni wymieniali m.in. formy aktywizacji środowisk lokalnych w grupach 

samopomocowych. Przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej z Baligrodu stwierdzili, że 

dobrą praktyką, która może być wykorzystana przez inne ośrodki to organizacja balu dla 

seniorów. Podczas imprezy istnieje możliwość spotkania i nawiązania kontaktów przez osób 

starszych.  

  Działaniem wspomagającym klientów pomocy społecznej zdaniem badanych 

pracowników socjalnych jest powołanie asystenta rodzinnego, który pomaga rodzinom w ich 

problemach. Przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej z Cisnej zaprezentowali dobrą 

praktykę polegającą na wyjazdach, wymianie zagranicznej dzieci z rodzin objętych wsparciem 

pomocy społecznej. „My mamy założoną fundację we współpracy z fundacją holenderską. No 

i te dzieci jeżdżą na te kolonie. Ale to jest jeszcze nic, parę lat temu, jak przyjechali Holendrzy 

z tej fundacji, to pomogli, bo oni jak przyjeżdżali to tak lubili odwiedzać te rodziny, które były 

w Holandii no i trafili do takiej rodziny i pytają – jeden tam po polsku troszeczkę mówi – 

i okazało się, ze szły do sprzedaży domy z nadleśnictwa, gdzie mieszkali ci ludzie i nikt sobie 

nie mógł pozwolić na wykup. Myśmy założyli stowarzyszenie i ta fundacja nam przekazała 

bardzo dużą kwotę na wykup tych mieszkań, ale na takiej zasadzie, że te mieszkania się 

wykupuje, daje się pożyczki tym ludziom i te pożyczki są praktycznie bezprocentowe. Spisuje 

się umowy i na tych umowach każdy się deklaruje, po ile może spłacać, tam po 100 po 50 

złotych i te pieniądze, które trafiają z powrotem na konto naszej fundacji, idzie teraz na 

remonty. Bo wykupiliśmy ponad 35 mieszkań z nadleśnictwa i ludzie nam oddają te pieniądze 

i teraz idą na remonty, na zmiany dachów, cały czas spływają i my mamy tak po 10 tysięcy, 

nawet po 20 dajemy. Także pomagamy w ten sposób. I tym właśnie najbiedniejszym, że nie 
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mogą sobie nigdzie wziąć żadnej pożyczki, no to sobie od nas biorą. Oni spłacają, tylko 

spłacają bezprocentowo i tak jak mogą, to znaczy na umowie to on mi pisze 100 zł, że będzie 

spłacał co miesiąc i tak mi ma spłacać, tyle ile zadeklaruje. I on mi spłaca przez 5 lat, 6 lat i to 

nie jest jak w banku, że mu narośnie odsetek niewiadomo jakich, tylko spłaca aż spłaci” 

(C1FGI).  

 Organizacje pozarządowe w ograniczonym zakresie wspierają prace ośrodków 

pomocy społecznej. Głównymi formami wsparcia jest dostarczanie żywności poprzez m.in. 

Bank Żywności.  

 Jedną z możliwości minimalizacji wykluczenia społecznego jest założenie spółdzielni 

socjalnej, która zajmowałaby się np. sprzątaniem domków letniskowych oraz świadczyłaby 

usługi pralni chemicznej. Zgromadzeni na FGI pracownicy socjalni zwracali uwagę na dużą 

szansę powodzenia takiej działalności gospodarczej.  
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