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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
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. WarzywodaKruszyńska, 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

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 bieszczadzkiego.
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
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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
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1.1.

Problemy i cele badania
CEL 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

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

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

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

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

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 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

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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PROBLEM 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
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1.2.

Eksplikacja problematyki badawczej

Tabela 1.

Problemy badawcze.

Problem główny

1

Bariery w integracji
społecznej

Problem szczegółowy
Które bariery można zdiagnozować najczęściej wśród osób
wykluczonych? (psychologiczne, ekonomiczne, społeczno –
kulturowe)
Które z barier występują najczęściej w różnych typach badanych
zbiorowości terytorialnych?
Które postacie kapitału indywidualnego i społecznego można
zdiagnozować wśród osób wykluczonych?

2

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

5

Aspekty wykluczenia
społecznego

Które czynniki warunkują wykluczenie społeczne w największym
stopniu?
Jakie są uwarunkowania wykluczenia cyfrowego?

Str.9

Źródło: opracowanie własne.
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1.3.

Operacjonalizacja problematyki badawczej

Tabela 2.

Wybrane zmienne główne i szczegółowe.

Blok
problemów

Wybrane zmienne
główne
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
Gotowość do podjęcia pracy za granicą

Migracje
Emigracja
Dostępność
komunikacyjna
Oczekiwana
i otrzymywana
pomoc od
osób
i instytucji

Wybrane zmienne szczegółowe

Wyjazdy zagraniczne w gospodarstwach
Dostępność komunikacyjna
Poczucie wykluczenia przestrzennego

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)
Usługi PUP z których badany skorzystał
Korzystanie z porad doradcy zawodowego

Brakujące usługi
w PUP

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

Otrzymywana
pomoc z OPS

Częstotliwość otrzymywanej pomocy z OSP
Pierwszy kontakt z OPS i przyczyna zwrócenia się
o wsparcie

Świadczenia
zdrowotne z OSP
Stosunek do
instytucji
pomocy
społecznej

Otrzymywanie ofert pracy z PUP
Ocena funkcjonowania PUP
Usługi PUP, z których badanych chciałby skorzystać

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

Świadczenia z OPS
związane
z utrzymaniem
mieszkania
Szkolenia
oferowane przez
PUP lub ośrodki
pomocy społecznej
lub inne instytucje

Pomoc w utrzymaniu mieszkania
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z PUP i OPS
Chęć uczestnictwa w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje
Preferencje w zakresie szkoleń
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Stosunek do
instytucji
rynku pracy

Dostępne usługi
Powiatowych
Urzędów Pracy i ich
ocena
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Ocena
uwarunkowań
społecznogospodarczych

Sposoby
radzenia sobie
z sytuacją
materialnobytową

Ocena ośrodków
pomocy społecznej
i proponowane
zmiany

Ocena funkcjonowania OPS

Ocena
uwarunkowań
społecznogospodarczych

Ocena sytuacji gospodarczej kraju i gminy

Proponowane zmiany w działaniach OSP
Brakujące usługi w OPS

Ocena warunków życia w stosunku do czasów PRL i po
wejściu Polski do UE
Znajomość sposobów radzenia sobie z brakiem pracy lub
niskimi dochodami

Sposoby radzenia
sobie z sytuacją
materialno-bytową

Podejmowane starania zmierzające do tego aby poprawić
swoją sytuację materialną
Znajomość osób, które pomimo korzystania z pomocy
społecznej dobrze sobie radzą
Powody braku aktywności zawodowej
Przyczyny zwolnienia z ostatniej pracy
Obszar, sposoby i częstotliwość poszukiwania pracy

Rynek pracy
Trudności w trakcie poszukiwania pracy
Czas pozostawania bez pracy
Podejmowanie prac dorywczych/sezonowych
Niepełnosprawność
Ochrona zdrowia

Długotrwałe choroby
Wykup leków

Aspekty
wykluczenia
społecznego

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach
Edukacja i kultura

Sytuacja dzieci w wieku szkolnym
Zakup książek i prasy
Posiadanie komputera
Dostęp do Internetu

Wykluczenie
cyfrowe

Miejsce korzystania z komputera i Internetu
Powody niekorzystania z Internetu
Cele wykorzystania komputera i Internetu
Płeć
Miejsce zamieszkania
Poziom wykształcenia
Liczba członków gospodarstwa domowego
Str.11

Czynniki
warunkujące
wykluczenie
społeczne
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Najbardziej uciążliwe aspekty ubóstwa, np.: poczucie
wstydu, odrzucenia
Psychologiczne

Uzależnienia i przemoc domowa
Stopień zadowolenia z życia
Źródła utrzymania, poziom dochodów

Bariery
w integracji
społecznej

Zadłużenia (w sklepie, u znajomych)
Ekonomiczne

Przeznaczenie głównych wydatków
Strategie ograniczania wydatków
Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
Postrzeganie i odbiór ubóstwa przez społeczność lokalną,
najbliższe otoczenie

Społeczno kulturowe

Doświadczenie dyskryminacji, liczba przypadków, postacie
Postrzeganie płci, wieku, sytuacji materialnej i rodzinnej
jako bariery
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe

Kapitał
indywidualny

Posiadane umiejętności i uprawnienia (prawo jazdy,
komputer, Internet, ukończone kursy, posiadane
certyfikaty, języki)
Uczestnictwo w formalnych i nieformalnych formach
kształcenia
Deklarowana chęć podnoszenia kwalifikacji
Kontakty (przyjaciele, rodzina, sąsiedzi, dalsze osoby,
pomoc społeczna, władze)

Kapitał

Stopień zaufania wobec osób i instytucji
Kapitał społeczny

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)

Str.12

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
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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)

Tabela 3.

liczba zatrudnionych w przemyśle do ogółu mieszkańców.

Dobór próby - powiaty przemysłowe.

Powiat
Krosno (M)
Stalowowolski
…….
Bieszczadzki
Leski

Wskaźnik na podstawie sumy wag
83,47
78,02

Ostateczna waga
100,0
93,47

41,87
39,38

50,16
47,18
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Źródło: opracowanie własne.
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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)

Tabela 4.

udział podmiotów sekcji Hotele i restauracje w ogóle podmiotów.

Dobór próby - powiaty turystyczne.
Powiat

Leski
Bieszczadzki
…….
Rzeszów (M)
Krosno (M)

Wskaźnik na podstawie sumy wag
85
59

Ostateczna waga
100
69,4

8
6

9,4
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,

f) średnia wielkość gospodarstwa rolnego.
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e) udział pracujących w sektorze rolniczym do zamieszkałych w powiecie,
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Tabela 5.

Dobór próby - powiaty rolnicze.

Powiat
(Bieszczadzki)
Kolbuszowski
(Leski)
Przemyski
……
m. Przemyśl
m. Rzeszów

Wskaźnik na podstawie sumy wag
93,8
60,3
56,3
55,6

Ostateczna waga
100
64,3
60
59,3

22,1
10,7

23,6
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
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i dostosować do lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie bieszczadzkim

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
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podkarpackim.
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II.

CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Niniejszy raport ukazuje sytuację społeczno-gospodarczą powiatu bieszczadzkiego oraz

zjawisko wykluczenia społecznego występujące na jego terenie. W celu uzupełnienia danych
uzyskanych w ramach prowadzonych badań oraz pełniejszego przedstawienia zagadnień
związanych z wykluczeniem społecznym wykorzystano statystyki Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Rysunek 1.

Powiat bieszczadzki na tle innych powiatów województwa podkarpackiego.

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

Według danych z końca 2009 roku powiat zamieszkiwało 22 001 osób, w tym 11 083
kobiet. Na 100 mężczyzn w powiecie bieszczadzkim przypada 102 kobiet. Jak wskazują
statystyki GUS na 1000 ludności przypada 6,5 małżeństw; 11,3 urodzeń żywych oraz 8,7
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zgonów. Przyrost naturalny w powiecie wynosi 2,3 przy średniej wojewódzkiej 1,8.
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Wykres 1. Bezrobocie ogółem w latach 2000 – 2009.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Rzeszowie.

Wykres 2. Bezrobocie kobiet w latach 2004-2009.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Rzeszowie.

Stopa bezrobocia pod koniec 2009 roku w powiecie bieszczadzkim wynosiła 24,5%

miejscu pod względem najwyższej stopy bezrobocia w województwie podkarpackim. Różnica
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i była wyższa niż średnia wojewódzka (15,5%). Powiat bieszczadzki znajduje się na trzecim
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między najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia
bezrobocia w województwie podkarpackim w 2009 roku
wynosiła 18%. Statystyki GUS wskazują, że nieco ponad połowę
owę osób bezrobotnych (51,0%)
w powieciee stanowią kobiety.
Jak wskazują dane GUS w 2009 roku w powiecie bieszczadzkim na 10 tys. ludności
zarejestrowanych było 930 podmiotów w rejestrze Regon. Ogółem na terenie powiatu
funkcjonowało 2 047 podmiotów. Największa liczba podmiotów działała w sferze
sferz usług 1 291 podmiotów,, w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - 386 podmiotów
a w przemyśle i budownictwie 370 podmiotów. Należy podkreślić, że powiat bieszczadzki
charakteryzuje
ryzuje się największym udziałem podmiotów działających w zakresie szeroko
rozumianego rolnictwa i leśnictwa. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
bieszczadzkim wynosiło 2 622,01 zł. Należy zaznaczyć, że przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) wynosiło 79,1%.

Wykres 3.

Struktura wieku według powiatów w roku 2009.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W powiecie bieszczadzkim
bieszcz
na koniec 2009 roku było 4466 osób wieku

kobiet) oraz 3 080 osób w wieku poprodukcyjnym (w tym 2 073 kobiet). Należy podkreślić, że
w ostatnich latach obserwuje się w powiecie zmiany świadczące o starzeniu się społeczności.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Europejskiego Funduszu Społecznego
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przedprodukcyjnym (w tym 2188 kobiet), 15 455 osób w wieku
u produkcyjnym (w tym 6 822
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W liczbie ludności następuje zmniejszanie się udziału dzieci i młodzieży do 17 lat, przy
jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 65 lat,
kobiety powyżej 60 lat).
Na terenie powiatu bieszczadzkiego pod koniec 2009 roku zatrudnionych było
14 pracowników socjalnych: 12 pracowników w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz
2 pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Liczba pracowników socjalnych
przypadających na 2000 mieszkańców w powiecie bieszczadzkim wynosiła 1,09 i jest wyższa
od średniej wojewódzkiej, która wynosiła 1,01. Analizując dane z Sprawozdania do MPiPS za
2009 roku wynika, że najczęstszymi powodami udzielenia świadczeń było ubóstwo: 634
osoby, bezrobocie: 626 osoby, długotrwała lub ciężka choroba: 411 osób oraz
niepełnosprawność: 288 osób. Na pomoc społeczną i działania związane z polityką społeczną,
według danych na koniec 2009 roku, wydatkowano 12 102 975,93 zł.

Rysunek 2.

Gminy powiatu bieszczadzkiego.

Źródło: www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=209&id_g.

Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne. Jest to najrzadziej zaludniony powiat w Polsce, a jego
gęstość zaludnienia wynosi 19 osób/km2.
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Powiat bieszczadzki, którego powierzchnia wynosi 1139 km2 obejmuje 3 gminy:
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Badania terenowe wśród klientów i pracowników pomocy społecznej zostały
przeprowadzone na terenie wylosowanych gmin powiatu bieszczadzkiego: Ustrzyki Dolne
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i Czarna.
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III.

WYNIKI BADAŃ
Badania będące przedmiotem niniejszego raportu były realizowane 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 społecznogospodarczych 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 instytucjami pomocy i integracji społecznej, partnerami społecznogospodarczymi celem omówienia badań z klientami pomocy społecznej oraz formułowania
rekomendacji.
Raport składa się z modułów poruszających aspekty wykluczenia społecznego
w analizowanych obszarach zgodnie z przyjętą metodologią badania. W załącznikach
zamieszczono szczegółowe zestawienia tabelaryczne przedstawiające zebrane wyniki
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z kwestionariuszy wywiadu.
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3.1.

Charakterystyka demo-społeczna
demo społeczna respondentów i ich sytuacja
materialna
W powiecie bieszczadzkim w badaniu klientów pomocy społecznej wzięło udział 50

respondentów, z czego większość (41
(4 osób)) stanowiły kobiety w wieku od 31 lat do 60 lat,
pozostające w związku małżeńskim. Zdecydowana większość respondentów legitymowała się
wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym i posiadała status osoby
bezrobotnej.

Wykres 4.

Wielkość gospodarstwa domowego.
d

5
16
1-3
4-6
Powyżej 6

29

Źródło: opracowanie własne.

Wielkość gospodarstwa domowego, w których były przeprowadzone badania za
pomocą kwestionariusza
nariusza wywiadu to na ogół od 4 do 6 osób. Główne źródła utrzymania
gospodarstw domowych to przede wszystkim zasiłki z ośrodków
ośrodków pomocy społecznej. Wśród
innych źródeł utrzymania znalazły się też te związane z wykonywaniem pracy zarobkowej
(głównie sezonowej i dorywczej).
Zdaniem badanych głównymi przyczynami, dla których ich gospodarstwo znalazło się
w trudnej sytuacji materialnej
nej były:
były: utrata pracy i wiążące się z tym bezrobocie, choroba lub
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W znacznej części badanych rodzin (46% gospodarstw domowych) znajdowały się
osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore. W większości gospodarstw domowych nie
wystarczało środków finansowych na zakup niezbędnych leków.
W badanych rodzinach najwięcej środków przeznaczano na żywność i obowiązkowe
rachunki związane z opłatami na media i mieszkanie. Przy czym zdecydowana większość
(94%) respondentów wskazała, że w ich domu często lub czasami brakuje środków
finansowych na zakup żywności. Na opłaty związane głównie z eksploatacją mieszkania lub
domu często lub czasami brakuje pieniędzy w 96% gospodarstw domowych. W związku
z ograniczonymi środkami finansowymi badani w pierwszej kolejności rezygnują z nowych
lepszych ubrań, lepszej żywności, wyposażenia domu w sprzęt gospodarstwa domowego lub
meble oraz z wakacji, wycieczek. Jak podkreśla jedna z respondentek: „Czasami brakuje
nawet na chleb, lecz w gronie rodziny sobie radzimy” (B10).
Zdecydowana

większość

respondentów

podkreślała,

że

średniomiesięcznie

na utrzymanie jednego członka rodziny brakuje od 100 zł do 200 zł. Połowa z badanych
gospodarstw domowych była zadłużona, na ogół u innych członków rodziny lub zalegała
z opłatami za czynsz i media. Wielkość tych zaległości wahała się na ogół od 500 zł do 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. Respondenci z powiatu bieszczadzkiego wskazywali, że ich
sytuacja materialna często ma negatywny wpływ na relacje z rodziną, przyjaciółmi
i znajomymi. Badani nie odczuwają na ogół negatywnego wpływu sytuacji materialnej
na relacje z sąsiadami czy lokalnymi władzami.
W powiecie bieszczadzkim badane gospodarstwa domowe były w większości
wyposażone w podstawowe instalacje takie jak: bieżąca woda, urządzenia sanitarne,
centralne ogrzewanie. Najczęściej badanym gospodarstwom brakowało podłączenia
do kanalizacji i sieci gazowej.
Jak wskazywała jedna z respondentek: „Nie mamy bieżącej wody to trzeba nanieść
tak 30 wiader, zrobić pranie, napalić, ugotować, posprzątać, dzieci do szkoły, ze szkoły,

lepiej jak już woda w kranie. No zlew mamy ale wody nie mamy bieżącej. Dla mnie by było
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zadanie pomóc zrobić” (B03). Druga dodaje, że chciałaby mieć: „łazienkę, wiadomo dla dzieci
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lepiej czy dzieci wykąpać czy co umyć a tak biegać z wiaderkami po wodę. Ale nie narzekam
już się przyzwyczaiłam całe życie” (B04). Inna również podkreśla problem z dostępem do
bieżącej wody: „Muszę wodę nanieść ze strumyka. Przelewam sobie do picia do butelek, żeby
była czysta chociaż ona jest fajna, taka jakby źródlana. Nie raz mam pranie, to koło mamy
zrobić. Ciężko, bo nie ma łazienki. Naczynia trzeba umyć, obiad zrobić, napalić na kuchni. Jest
co robić cały dzień. I tak żyję jak za dawnych lat. I nigdy nie myślałam, że przyjdzie mi tak
jeszcze żyć” (B07).
Podobnie wygląda sytuacja z wyposażeniem w podstawowe sprzęty gospodarstwa
domowego – większość gospodarstw posiadała takie urządzenia jak: lodówka, pralka,
odkurzacz czy telewizor. W większości gospodarstw domowych znajdował się telefon
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komórkowy. W co drugim gospodarstwie był samochód i telewizja cyfrowa.
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3.2.

Kapitał społeczny
Kapitał społeczny odnosi się do wzajemnych relacjach społecznych i zaufania

jednostek, dzięki którym mogą one osiągać więcej korzyści. Definicje kapitału społecznego
różnią się, ale jego istota odnosi się do więzi między ludźmi i ich zdolność do kooperacji.
Ucieleśnienie kapitału społecznego, może wiązać się z uczestnictwem w sformalizowanych,
strukturach sfery życia publicznego, tj.: członkostwem w organizacjach pozarządowych,
samorządowych lub politycznych, uczestnictwem w wyborach, zaufaniem do podmiotów
sfery publicznej, czy też świadczeniem 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 deklarowali duży stopień zaufania do przyjaciół,
bliskiej rodziny, dalszej rodziny oraz sąsiadów. Należy podkreślić, że respondenci deklarowali
raczej wysoki stopień zaufania do instytucji pomocy społecznej i ich przedstawicieli oraz
władz lokalnych.
Do elementu składowego kapitału społecznego należy również zaliczyć przynależność
do różnego rodzaju stowarzyszeń, czy innych organizacji o społecznym charakterze. Klienci
pomocy społecznej ujęci w badaniu (w tym także z terenu powiatu bieszczadzkiego) na ogół
nie byli członkami żadnego stowarzyszenia, organizacji. Jedynie jeden respondentów
deklarował taką przynależność, był on członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Innym
wymiarem

kapitału społecznego

jest

stopień

zainteresowania

sprawami

miejsca

zamieszkania, parafii, powiatu, województwa i kraju. Niemal połowa respondentów
deklarowała raczej małe zainteresowanie sprawami swojej gminy, pozostała cześć
respondentów była zainteresowana sprawami własnej gminy w stopniu umiarkowanym.

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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Badani deklarowali podobny poziom zainteresowania sprawami własnej parafii. Mniejszym
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zainteresowaniem respondentów
respondentó cieszyły się spraw związane z powiatem.
powiatem Najmniejszym zaś
sprawy związane z województwem. Natomiast sprawy związane z krajem charakteryzowały
się podobnym poziomem zainteresowania co sprawy związane
związane z zamieszkiwanym miastem.

Wykres 5.

Stopień zainteresowania sprawami własnej gminy.

0
7

2
Bardzo duży
19

Raczej duży
Raczej mały

22

Bardzo mały
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci relatywnie najczęściej brali udział w wyborach prezydenckich oraz
wyborach samorządowych (większy
(większy udział głosów w wyborze do rady gminy niż do rady
powiatu i sejmiku województwa). Stosunkowo niższym zainteresowaniem cieszyły się
wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu).
Senat
Wsparcie społeczne rozumiane jako „otrzymywanie
„otrzymywanie pomocy ze strony znaczących
bliskich
liskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady czy
informacji"4 jest rozumiane zarówno w kategoriach potencjału jak i realnego istnienia,
rzeczywiście doświadczonego przez osobę oczekującą pomocy. Znaczenie wsparcia
społecznego
połecznego 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 bieszczadzkiego wskazywały na ogół, że w sytuacji
choroby mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie współmałżonka, rodziców (głównie

4

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej,
kryzysowej Katowice 1999, s.27.
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matki) oraz dzieci (głównie córki) czyli najbliższej rodziny. Istotnym jest też fakt, że wśród
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respondentów z powiatu bieszczadzkiego najmniej osób (4 osoby) wskazało, że w sytuacji
choroby nie może liczyć na żadne wsparcie od osób lub instytucji (w przypadku powiatu
stalowowolskiego takiej odpowiedzi udzieliła połowa respondentów).
W sytuacji wymagającej pomocy w opiece nad osobami zależnymi respondenci
również mogą liczyć na wsparcie ze strony współmałżonków oraz rodziców (głównie matki).
Niemniej jednak w tym pytaniu co czwarty respondent odpowiedział, że w 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 sąsiadów i rodzinę czyli rodziców/teściów,
rodzeństwo własne lub współmałżonka. Na żadne wsparcie w sytuacji konieczności
pożyczenia pieniędzy nie może liczyć częściej niż co czwarty respondent.
Na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych respondenci mogą liczyć jedynie ze strony
współmałżonka. Co trzeci respondent w tej kwestii nie mógł liczyć na pomoc z niczyjej
strony.
Negatywny wpływ na poziom kapitału społecznego mogą mieć takie dysfunkcje
w najbliższym środowisku społecznym jak: alkoholizm, przemoc fizyczna, czy narkomania.
Niemal co trzeci respondent wskazał na problem alkoholizmu (głownie w przypadku męża,
lub sąsiada), respondenci nie zauważyli problemu narkomanii i przemocy fizycznej
w najbliższym otoczeniu.
Jak wskazuje jedna z respondentek „zależy jaka sytuacja z mężem bo lubi sobie popić
to jak już brakuje pieniążków to wtedy się idzie (…) Tyle, że mąż lubi sobie wypić. W sumie
każdy jeden dom to piją. Chyba nie ma takiego sąsiada co by nie pił” (B01). Kolejna
respondentka również przedstawia sytuację: „Tu to jest na porządku dziennym alkoholizm
i tak, że ktoś kogoś bije. Zresztą sama to przeszłam” (B2). Jak wskazuje inna: „Panuje tu
alkoholizm na wsi, dużo tu osób pije. O przemocy też słychać”(B3).
Na duże rozmiary alkoholizmu w powiecie zdaniem przedstawicieli ośrodków pomocy
społecznej wpływ ma handel alkoholem prowadzony przez mieszkańców Ukrainy (jest to
długotrwający, zorganizowany, niezwykle trudny do zlikwidowania proceder). Handel
dotyczy także papierosów i paliwa. Dostępność taniego alkoholu powoduje różnego rodzaju

nasiliło się to zjawisko. Butelkę wódki można było kupić za 5 złotych, najtańszej wódki u nich,
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patologie wśród młodzieży: „To jest problem od lat. Odkąd to przejście zostało otwarte
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też papierosy… Policja jeździ, jak oni widzą radiowóz to się rozbiegną, gdzieś tam rozejdą. To
jest od lat. ” (B7FGI), „Panie stoją tutaj na ryneczku, sprzedają nawet takim małym dzieciom.
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Dla nich nie ma czy jest dorosły, czy jest małe dziecko, ważny jest pieniądz.” (B6FGI).
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3.3.

Wsparcie instytucjonalne klientów pomocy społecznej
Klienci ośrodków pomocy społecznej zamieszkujący teren powiatu bieszczadzkiego

oczekują dodatkowego wsparcia przede wszystkim ze strony instytucji pomocy społecznej
oraz rodziny i instytucji charytatywnych np. Caritasu. Należy zaznaczyć że jedynie dwóch
respondentów w powiecie bieszczadzkim nie oczekuje dodatkowej pomocy, gdyż uważają
„że radzą sobie sami”. Respondenci z powiatu bieszczadzkiego oczekują od osób i instytucji
przede wszystkim wsparcia finansowego, a następnie wsparcia rzeczowego w postaci
żywności.
Poza ośrodkami pomocy społecznej respondenci korzystają również ze wsparcia
innych instytucji (15 osób na 50 badanych) takich jak Caritas, Polski Czerwony Krzyż (PCK).
W ciągu ostatnich pięciu lat respondenci korzystali przede wszystkim ze wsparcia
ośrodków pomocy społecznej, Caritasu i PCK, a otrzymana pomoc miała charakter głowie
wparcia finansowego, rzadziej rzeczowego w postaci żywności, dożywiania dzieci,
podręczników i zeszytów dla dzieci oraz dofinansowanie i organizowania kolonii.
Zdecydowana większość respondentów zgłosiła się po raz pierwszy po wsparcie do ośrodka
pomocy społecznej po 2000 roku, choć stosunkowo duży jest odsetek osób, które skorzystały
ze wsparcia tej instytucji po roku 1991 roku. Przyczyną zwrócenia się o wparcie po raz
pierwszy była trudna sytuacja materialna i pozostawanie bez pracy, a otrzymana pomoc
miała charakter finansowy. Niemal wszyscy respondenci po raz ostatni ze wsparcia ośrodka
pomocy społecznej skorzystali w roku, w którym było przeprowadzone badanie (rok 2010).
Powody zwrócenia się o wsparcie po raz ostatni są niemal takie same jak za pierwszym
razem: niewystarczające środki finansowe połączone z pozostawaniem bez pracy. Otrzymane
po raz ostatni wsparcie z ośrodka pomocy społecznej miało na ogół charakter finansowy lub
w postaci zapewnienia dożywiania dzieciom. Częstotliwość otrzymywanego przez
respondentów wsparcia z ośrodka pomocy społecznej to w większości od 4 do 6 razy w roku
lub więcej niż 6 razy w roku. Co trzecie gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie od
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ośrodków pomocy społecznej na cele mieszkaniowe.
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Wykres 6.

Częstotliwość otrzymywanego wsparcia
wspar z ośrodków pomocy społecznej.
społecznej
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Raz w roku
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3 razy w roku
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6 razy w roku

27

Więcej niż 6 razy w roku

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie czy coś z działalności ośrodka pomocy
społecznej

należałoby

zmienić.

Większość

respondentów
respondentów

deklaruje

zadowolenie

z dotychczasowej jego działalności,
działalnośc pozostali zaś wskazują, że obsługa klientów pomocy
społecznej powinna być milsza, wywiady środowiskowe powinny być prowadzone z większą
starannością, należy zlikwidować biurokrację,
biurokrację, zmienić zasady przyznawania świadczeń oraz
lepiej informować ludzi o przysługującym
zysługującym im wsparciu.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „Ośmieszają
„Ośmieszają mnie w żywe oczy i wyśmiewają się
ze mnie. Przede wszystkim to bo to jest poniżanie. Co innego się mówi w oczy, co innego na
piśmie. Moim zdaniem opieka pomaga tam gdzie właśnie ten alkoholizm jest, bo widzę
przecież na liście jak tam jestem. A człowiek normalny stara się żyć i utrzymać tą rodzinę,
gdzie jest tyle dzieci, co ja. I ja dostanę mniej niż ktoś, kto jest alkoholikiem. Także moim
zdaniem to jest niesprawiedliwe”
niesprawiedliwe (B02).
Część
ęść respondentów oczekuje ze strony instytucji pomocy społecznej dodatkowego
wsparcia w postaci zwiększenia pomocy rzeczowej, zwrócenia większej uwagi na potrzeby
dzieci i zwiększenie
większenie wparcia na ich rzecz oraz większej liczby propozycji kursów i szkoleń
zawodowych.

oraz instytucji rynku pracy, to respondenci na ogół preferują wsparcie
wspar ie w postaci żywności,
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Jeśli chodzi o oczekiwany niepieniężny rodzaj wsparcia ze strony pomocy społecznej
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odzieży, pomocy w zalezieniu pracy, opału oraz pomocy dla dzieci w postaci
pos
doposażenia
w książki i komputery oraz oferowanie stypendiów.

Wykres 7.

Udział w szkoleniach i kursach oferowanych przez ośrodki pomocy
po
społecznej
i urzędy pracy..

Nie

3
18

Tak, ale nie
skorzystałem(am)

20

Tak, skorzystałem(am)
9
Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa respondentów została skierowania przez ośrodek pomocy społecznej
lub urząd pracy na szkolenie lub kurs podnoszący kwalifikacje (z czego 9 osób nie skorzystało
ze szkolenia głównie ze względu na chorobę,
chorobę, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
lub faktu, że kurs nie został uruchomiony z uwagi na niewystarczającą liczę osób.
osób Były to na
ogół kursy i szkolenia związane z gastronomią (piekarz, cukiernik, barman, kelner), opieką
nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi) oraz obsługą sprzętu (np. operator
sprzętu
u ciężkiego i wózków widłowych). Badani oceniali odbyte kursy i szkolenia na ogół
dobrze i bardzo dobrze. Tak
ak sytuację opisuje jedna z respondentek: „Dopiero
Dopiero w tym roku
zostałam skierowana. Uczestniczę w projekcie Czas
Czas na aktywność. Trwa pół roku
i dofinansowanie
sowanie to jest 209 zł miesięcznie na dojazdy i do tej pory miała gmina Czarna.
Czarna To są
takie szkolenia, kurs kucharza i opieka nad osobami starszymi (…) Jestem zadowolona tylko
nie wiem czy jakaś praca będzie po tym. Bo są osoby co już trzeci czy kolejny raz
ra w takim
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projekcie uczestniczą i widzę, że dalej nie pracują”
pracują (B03). Inna zaś w roku 2009 odbyła: „kurs
„
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obsługi kasy fiskalnej i prawo jazdy. Proponowali mi jeszcze kurs fryzjerski i kelnerski, ale
mogłam wybrać tylko dwa to wybrałam” (B08).
Jedna z respondentek
ondentek zrobiła wiele kursów jak wylicza: „kończyłam
„kończyłam kursy kelnerski,
barmański i bufetowego, catering, fryzjer damsko-męski,
damsko męski, księgowość wspomagana
komputerem, teraz robię kucharza i opiekuna osób starszych”” choć później
pó
dodaje, że
w Bieszczadach można tylko
lko pracować w lesie (B13).
(B13)

Wykres 8.

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

0

24
26

Tak
Nie
Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne.

Połowa respondentów chciałaby być skierowana na kurs, szkolenie podnoszące lub
zmieniające kwalifikacje. Najbardziej preferowane kursy przez respondentów to:
gastronomiczny, obsługi kasy fiskalnej lub komputerowy,
komputerowy obsługi sprzętu budowlanego.
budowlanego
Część respondentów podkreśla, że tak naprawdę nie jest istotne w jakiego rodzaju kursie
miałby uczestniczyć,, byle tylko ten umożliwił mu znalezienie pracy po jego ukończeniu.
Natomiast osoby, które nie chcą być skierowane na dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące
kwalifikacje swoją niechęć argumentują tym, że są zbyt chorzy, w podeszłym wieku, muszą
opiekować sięę osobami zależnymi, nie mają pieniędzy na dojazdy lub aktualnie
aktualni juz
uczestniczą w jakimś kursie.

proponowali kursy, ale nie mogłam po prostu. Mama też by mi nie została z dziećmi,
dziećmi bo nie
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Jak wskazuje jedna z respondentek: „Były
„Były kiedyś panie z pomocy społecznej,
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da rady z nimi, zwłaszcza starsze bo wszędzie lata a ja też nie chce zostawiać ją z dziećmi (…)
Ja na razie nie myślę o tym, bo dzieci nie dadzą mi nic zrobić dla siebie jak na razie. No
młodszy to z nikim nie zostanie, płacze za mną. No nie wiem czego chciałabym się nauczyć”
(B4). Inna zaś tak przedstawia sytuację: „No jakby urząd pracy miał taką możliwość
organizować kursy prawa jazdy to wtedy na pewno bym się zapisała. Powinien starać się dla
tych młodszych, dla młodzieży co kończą szkołę co mają najtrudniej zapewnić albo więcej
kursów. Myślę, że to by najbardziej pomogło a później żeby była możliwość znaleźć jakąś
pracę” (B06).
Realizacja projektów przez GOPSy jest jednym ze sposobów minimalizacji wykluczenia
społecznego. Jak zaznaczają pracownicy socjalni projekty przynoszą pozytywne zmiany wśród
uczestników takich projektów. „Większość z tych osób ukończyła ten projekt zgodnie
z zapisami w kontrakcie, podniosła swoje kwalifikacje, a więc mają dokumenty na ukończenie
tych szkoleń. Większość osób korzystała później z dotacji z Urzędu Pracy w postaci jakichś
staży, prac społecznie użytecznych. No przede wszystkim wydaje mi się, że pozytywnym
efektem jest to, że te osoby wyszły z domu, że w tej chwili szukają tej pracy. … Być może nie
jest to taki wymierny efekt, że te osoby podjęły pracę i odeszły po prostu z systemu pomocy
społecznej, ale widać po nich, że wiedzą, że są coś warte i mogą tę pracę znaleźć.” (B5FGI).
Inny przykład: „Myślą o sobie inaczej, że też mogą pokazać się, że tak powiem „w świecie”,
nie tak, że muszę siedzieć w „czterech ścianach” bo ja jestem taka, owaka i w ogóle nic nie
umiem, do niczego się nie nadaję.” (B2FGI).
Podczas spotkania z pracownikami GOPSów sygnalizowano jednak problemy
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związane z rekrutacją osób do projektu.
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3.4.

Sytuacja klientów pomocy społecznej na rynku pracy
Większość badanych respondentów była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie

Pracy jako osoba bezrobotna. Czas pozostawania w rejestrze urzędu pracy wynosił
w większości przypadków powyżej 36 miesięcy. Od tego czasu osoby te również poszukiwały
pracy.
Częściej niż co czwarty respondent nigdy nie pracował zawodowo. Natomiast
w przypadku osób, które posiadały doświadczenie zawodowe przyczyną utraty ostatniej
pracy były choroba w rodzinie, ciąża oraz konieczność opieki nad dzieckiem/dziećmi oraz
likwidacja firmy lub zajmowanego stanowiska.
Wśród

respondentek

często

powtarza

się

sytuacja

braku

doświadczenia

zawodowego, ze względu na fakt, że po ukończeniu szkoły nie podejmowały pracy z uwagi na
konieczność opieki nad dziećmi.
Jak przedstawia jedna z respondentek: „Pracowałam tylko tyle co na praktykach.
A potem wyszłam za mąż i zajmowałam się tylko i wyłącznie dziećmi i domem” (B16).
O kłopotach w znalezieniu pracy przez kobiety z terenu powiatu bieszczadzkiego
sygnalizowały także osoby uczestniczące w zogniskowanym wywiadzie grupowym.
W przypadku kobiet istnieje większe ryzyko znalezienia się w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy. „Ja się spotkałam z taką sytuacją, że kobiety mówiły wręcz, że było ogłoszenie do
sklepu – zatrudnię sprzedawcę. Ale pracodawca od razu pytał czy nie będzie pani
w najbliższym czasie w ciąży, ile ma pani dzieci, w jakim wieku. Jakby się okazało, że dzieci są
jeszcze małe, nie chodzą do szkoły, no to dziękujemy. Dla mnie to też było zaskoczeniem. Nie
wszystkie małe dzieci chorują i nie zawsze po miesiącu, czy po dwóch będzie szła na
zwolnienie lekarskie, ale woleli właśnie panienki bez… Przede wszystkim młode, takie starsze,
albo w średnim wieku niechętnie są zatrudniane, to fakt.” (B7FGI), „No i też z samej racji, że
same się decydują, żeby mąż poszedł do pracy, bo więcej zarobi, a ja, skoro i tak nie mam, to
będę przy domu, dzieci i tak dalej.” (B2FGI).
Badani deklarują, że raczej sporadycznie (nie częściej niż raz w miesiącu) starają się
aktywnie poszukiwać pracy. Co piąty respondent aktywnie poszukiwał pracy - działania
Str.36

w tym celu podejmowane były wtedy kilka razy w miesiącu.
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Aktywne działania mające na celu znalezienie pracy polegają na ogół na rozmowach
ze znajomymi i podpytywaniu ich o to, czy ktoś nie poszukuje nowych pracowników,
poszukiwaniu ofert w Internecie,
Internecie, szukaniu ogłoszeń poprzez Powiatowy Urząd Pracy lub
samodzielne odwiedzanie firm i pytanie o możliwość podjęcia pracy. Jak wskazuje jedna
z respondentek: „Człowiek
Człowiek łapie się czego tylko może, aby coś dorobić”
dorobić” (B09).

Wykres 9.

Czy z własnej inicjatywy poszukuje
po
Pan(i) pracy?

2

9

Tak, bardzo aktywnie,
codziennie

2
7

Tak, raczej aktywnie, mniej
niż trzy razy w tygodniu
Tak, czasami, kilka razy w
miesiącu

13

Tak, sporadycznie, nie
częściej niż raz w miesiącu
Nie, nigdy nie poszukiwałem
(am)

Źródło: opracowanie własne.

Badani na ogół poszukują pracy na terenie własnej gminy, rzadziej na terenie powiatu
bieszczadzkiego.. Osoby badane
badan na ogół skłonne są poświęcić do 30 minut na dojazd do
pracy, niemal co trzeci respondent od 30 do 60 minut. Osoby poszukujące
poszukując pracy nie
dopuszczają możliwość zmiany miejsca zamieszkania, jeśli wymagałaby tego praca.
praca
Argumentem przeciw zmianie miejsca zamieszkania było odwołanie się faktu, że miejsce to
jest ich domem, „ojcowizną”, do której badani się przyzwyczaili oraz to, że obawiali się
zmian.
Część z respondentów w ogóle nie podejmuje działań związanych z poszukiwaniem
pacy. Osoby, które nie poszukiwały pracy jako przyczynę braku swojej aktywności w tym
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zakresie
resie wskazywały własną chorobę i niepełnosprawność lub konieczność opieki nad taką
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osobą, konieczność zajmowania się dziećmi i gospodarstwem domowym oraz posiadanie
renty lub emerytury.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „robię wszystko, co się da, próbuję połączyć
koniec z końcem a nie mogłam podjąć pracy, bo trzeba było zająć się dziećmi” (B01). Inna
respondentka również nie poszukiwała pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, ale jak
dodaje: „Dzieci już podrastają, pójdą do szkoły, a ja będę za wszelką cenę szukała pracy”
(B16).
Większość respondentów planuje podjąć jakieś aktywne działania, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Działania te będą polegać głównie na
przekazywaniu do potencjalnych pracodawców dokumentów aplikacyjnych, zgłaszaniu
swojej chęci do pracy u nich. Część badanych planuje uczestniczyć w szkoleniach i kursach
celem

podwyższenia

swoich

kompetencji

i umiejętności.

Niemniej

jednak

część

respondentów deklaruje, iż zrobiła już wszystko co mogła by znaleźć pracę - już nie wierzy
i nie widzi sensu w dalszym aktywnym poszukiwaniu pracy.
Zdaniem respondentów największą przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej
pracy jest brak ofert pracy, zły stan zdrowia i niepełnosprawność, jak również konieczność
opieki nad osobni zależnymi. Respondenci wskazywali również na kłopoty z dojazdem do
potencjalnego miejsca pracy.
Podczas zogniskowanego wywiadu grupowego zostały poruszone kwestie rynku pracy
oraz gotowości osób do podjęcia pracy. Pracownicy socjalni wskazywali, że istnieje spora
grupa osób korzystających z pomocy społecznej, której nie zależy na znalezieniu pracy, gdyż
przyzwyczaili się do swojej sytuacji. „Miałyśmy aktywizować do pracy, zachęcać.
To dawałyśmy takie karty – to było z 10 lat temu, więcej. Ale do czego zmierzam, były osoby
bezrobotne, którym dawałyśmy te karty, to potrafiły w ciągu jednego dnia obejść wszystkie
miejscowe zakłady pracy, a tłumaczyłyśmy na wywiadzie, że to nie polega na tym, żeby
w ciągu dnia, czy tygodnia, tylko chodzić cały miesiąc, zapytać raz tu, czasami dwa, trzy razy
do tego samego pracodawcy, bo może się zwolni jakieś miejsce pracy – to nie, oni tak jak
dzieci, poszli i przynieśli pieczątki. Najważniejsze, żeby były. Później jak dzwoniłyśmy,
sprawdzały wyrywkowo czy dana osoba była faktycznie, to mówił pracodawca wręcz,

śmieszne, bo jeżeli wysyłam dorosłą osobę, ojca rodziny, żeby szukał pracy, to jak ja mogę
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w inny sposób, czy inny pracownik go zachęcić, żeby szukał tej pracy. To tylko przychodzili po
te pieczątki, żeby te z opieki miały spokój, że on szukał pracy. A faktycznie to on nie szukał,
tylko chciał następny zasiłek dostać, to: „daj panie te pieczątki”. (B7FGI), „Wszelkie działania,
jakie robią, to robią dla nas, a nie dla siebie. Nie daj Boże, żeby dostał jeszcze propozycję
pracy” (B2FGI).
Badani 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 zaradność
i dokładność. Pięciu respondentów nie potrafiło podać żadnej swojej zalety jako
potencjalnego pracownika. Wśród najczęściej wymienianych wad osób postrzegających się
jako pracownika znalazły się: zła sytuacja zdrowotna, posiadanie dzieci oraz duże problemy
ze zdrowiem. Znaczna część osób (21 na 50) nie potrafiła podać żadnej swojej cechy, która
mogła by być postrzegana jako wada potencjalnego pracownika.
Badani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do wparcia udzielonego im jako
osobom bezrobotnym przez instytucje rynku pracy (głównie Powiatowe Urzędy Pracy).
Respondentom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zadano pytanie
o usługi oferowane przez te instytucje, z którym badani skorzystali. Część respondentów
poza zarejestrowaniem się oraz tzw. „podpisami na liście” nie skorzystała z żadnych innych
usług. Duża część osób została skierowana na szkolenie. Co piaty respondent otrzymał
zasiłek dla bezrobotnych, czy też został skierowany na prace publiczne lub interwencyjne.
Części osób zostało udzielone poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.
Zdaniem respondentów urzędy pracy powinny pomagać osobom bezrobotnym
w znalezieniu pracy, oferować pracę zbieżną z kwalifikacjami lub ukończonymi kursami
i szkoleniami.

Respondenci

oczekują

również

organizacji

kolejnych

kursów,

ale

dostosowanych do rynku pracy i ofert w powiecie a nie „dla samych kursów”. Badani
postulowali również zwiększenie ilości prac interwencyjnych.
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,
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Jak wskazuje jedna z respondentek: „Tu
„Tu jest mało przedsiębiorstw, każde tutaj upada,
urząd pracy tu już nic nie pomoże, skoro nie mają możliwości, nie mają gdzie szukać wolnych
etatów, chyba że sezonowa i staże”
staże (B13).

Wykres 10.

Ocena funkcjonowania PUP
o możliwych
iwych formach pomocy.
pomocy

pod

względem

informowania

klientów

Zdecydowanie pozytywnie

4
0

Raczej pozytywnie

1

2
5

Ani pozytywnie, ani
negatywnie
13

Raczej negatywnie
Zdecydowanie
negatywnie
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Bezrobotni respondenci raczej pozytywni ocenili informowanie klientów urzędu pracy
o możliwych do uzyskania
ania formach pomocy. Również fachowość i kompetencja
pracowników została oceniona raczej pozytywnie przez badanych. Zdecydowana większość
osób również pozytywnie postrzega sposób traktowania interesantów przez pracowników
urzędu pracy. Podobnie oceniła ponad
pon połowa respondentów udzielone przez urząd pracy
wparcie.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „Z
„Z urzędem pracy nie miałam problemów, bo
oferowali mi tam nie raz jakąś pracę ale no nie mam szans bo co zrobię z tymi dziećmi.
Żebym miała jakąś babcię to bym
bym mogła je z nią zostawić czy cokolwiek a tak do szkoły
różnie chodzą i trzeba być w tym domu, sama ich nie zostawię a na niańkę mnie nie stać”
stać
(B02).

powiatu bieszczadzkiego poruszona
poruszona została kwestia współpracy z Powiatowym Urzędem
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Pracy celem wsparcia osób potrzebujących pomocy. Poniżej zaprezentowano obszerny
fragment rozmowy dotyczącej tej kwestii:
B5FGI: Większa współpraca z Urzędem Pracy powinna być. Żeby brano czasami pod uwagę,
że my kogoś kierujemy do pracy czasem po to by sprawdzić, czy ta osoba do tej pracy chce
iść, czy nie. Czasem ta praca faktycznie komuś jest potrzebna i chętnie by poszedł, ale
z jakichś tam powodów… Zdarzają mi się osoby, które są po 20 lat zarejestrowane w Urzędzie
Pracy bez przerwy, bez jednego wyrejestrowania i nie dostały nigdy żadnej propozycji;
szkolenia, stażu, nic, nic kompletnie.
B7FGI: Ale często są wśród moich podopiecznych samotne matki, dostają w sezonie letnim
pracę na przykład na Solinie, czy gdzieś tam w Ustrzykach Górnych, ona mówi: no mam
kilkuletnie dzieci – jedno ma pięć lat, drugie dziesięć, nie zostawię tego starszego z tym
małym, bo jak wrócę o 21 do domu, to nie wiem co zastanę. I odmawia podjęcia pracy, bo
wiadomo w sezonie trzeba pracować długo.
B8FGI: Ale nie zarobi na tyle, by móc opiekunkę zatrudnić.
B7FGI: Czasami mówi, że poszłaby do pracy, bo pracowała w kuchni, czy barze, ale dojechać,
bo mają małe dzieci, więc w Urzędzie Pracy też powinni się czymś kierować, nie tylko tym, że
właśnie jest bezrobotna.
B8FGI: Albo ma chorą matkę, która jest leżąca i też nie ma jak zostawić. A zostaje
wyrejestrowana, bo się nie zgodziła.
B2FGI: Albo niektórzy mają po prostu taki sposób na życie, nie pójdą w ogóle do pracy bo
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wolą pracować dorywczo i korzystać z pomocy społecznej.
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3.5.

Umiejętności i kwalifikacje klientów pomocy społecznej
Badanie miało również na celu określeniu kapitału ludzkiego (umiejętności

i kwalifikacji) osób będących
h klientami pomocy społecznej. W kwestionariuszu wywiadu
w
uwzględniono

pytania

odnoszące

się

do

posiadania

prawa

jaz
jazdy,

certyfikatów

dokumentujących posiadane kwalifikacje i umiejętności, znajomość języków obcych oraz
dodatkowe umiejętności nie potwierdzone certyfikatami.
Zbadano również potencjał klientów
klientów pomocy społecznej w aspekcie możliwości
podjęcia własnej
nej działalności gospodarczej.

Wykres 11.

Posiadanie prawa jazdy.
jazdy

12

Tak
Nie
38

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów nie posiadała żadnych uprawnień do
prowadzenia
dzenia pojazdów mechanicznych.
mechanicznych Co czwarty badanych posiadał prawo jazdy głównie
kategorii B.
Zdecydowana większość badanych nie posiadała dodatkowych umiejętności lub
kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub inny dokumentem. Wśród osób posiadających
posiadający
takie certyfikaty dominowały głownie te związane z gastronomią (piekarz, cukiernik, kelner,

paliatywna).
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barman, kucharz), opieką nad osobami zależnymi (opiekunka do dzieci, opiekunka
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Wykres 12.

Dodatkowe umiejętności potwierdzone
potwier
certyfikatami lub zaświadczeniami.
zaświadczeniami

11

Nie
Tak
39

Źródło: opracowanie własne.

Wśród posiadanych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które jednak nie są
potwierdzone formalnie w żaden sposób respondenci posiadają te związane przede
wszystkim z gotowaniem i pieczeniem. Część osób deklarowała
arowała umiejętności związane
z mechaniką, naprawami i określali siebie jako tzw. „złotą rączkę”.
Część respondentów (14 osób na 50) znała jakiś język obcy, był to na ogół język
rosyjski lub angielski.
Respondenci, którzy rozważali
rozważali lub rozważają możliwość podjęcia pracy na własny
rachunek stanowią wśród badanych mniejszość (15 na 50 osób). Badani zostali poproszeni
również o wyobrażenie sobie sytuacji, że otrzymali ofertę wparcia przy założeniu własnej
działalności gospodarczej
zej oraz wskazanie tych aspektów, które mogłyby budzić ich obawę
przed podjęciem takiej decyzji. Osoby te najbardziej obawiały się tzw. „biurokracji”.
Większość osób zdecydowanie obawiała się faktu, że musiałaby zainwestować pożyczone
pieniądze, gdyż sami nie dysponują środkami finansowymi. Obawy większości respondentów
dotyczyły również faktu, że ich zdaniem nie dysponują oni wystarczającą wiedzą w tym
zakresie. Respondenci w większości nie obawialiby się sytuacji, że nie poradzili by sobie

Str.43

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, czy że są do tego za mało operatywni.
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Wykres 13.

Rozważanie możliwości podjęcia pracy na własny rachunek..

15

Nie
35

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazują pracownicy socjalni uczestniczący w zogniskowanym
zogniskowanym wywiadzie
grupowym istnieje zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności
gospodarczej szczególnie w obszarze budownictwa i usług leśnych. W trakcie spotkania
spot
podkreślano jednak fakt, żee po skończeniu
skoń
finansowania przedsiębiorstwa,
twa, które powstały
dzięki takiemu wsparciu upadały. „Cieszą
Cieszą się popularnością, ludzie z niej korzystają, ale
bardzo często zdarza się, że ten rok, który jest wymagany do prowadzenia działalności, ta
działalność funkcjonuje, istnieje, po roku jest likwidowana….”
likwidow
(B5FGI),, „Właśnie ostatnio
w wywiadzie, rozmawiałam z klientem, który korzystał z takiej formy wsparcia i mówi
właśnie, że duża konkurencja. Zakres jego działalności był remontowo-budowlany
remontowo budowlany i mówił, że
za te pieniądze, nie wiem, czy to do końca prawda
praw była – około 14 tysięcy dostał z Urzędu
Pracy, że tylko rusztowania zakupił i prowadził parę miesięcy działalność. Ale to chyba nie do
końca jest chyba pełną prawdą. Ale fakt faktem, że jest dużo, bo był też taki zakład
budowlany na ulicy Fabrycznej, gdzie
gdzie po prostu upadł ileś lat temu i powstało właśnie kilka
takich mniejszych firm. Być może, że konkurują ze sobą na rynku i ci, którzy są mocniejsi, to
się utrzymają – mają więcej zleceń, zamówień, a ci, co dopiero zaczynają i nie są sprawdzeni,
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nikt ich nie poleca następnym, to mają problem.” (B7FGI).
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3.6.

Zagrożenie dziedziczeniem wykluczenia społecznego
Bieda i wykluczenie społeczne są zjawiskami złożonymi, posiadającymi liczne

przyczyny i konsekwencje. Zwłaszcza bieda długotrwała, chroniczna może zwiększać
zwięk
niebezpieczeństwo utrwalenia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych
rodziców. Wychowanie się w rodzinie dotkniętej ubóstwem nie determinuje jednoznacznie
sytuacji powielenia życiorysu rodziców przez jednostkę, niemniej jednak bieda
bie
jest
czynnikiem, który

w dużym stopniu może ograniczać możliwości rozwoju i awansu

społecznego.
Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze
wsparcia instytucji pomocy społecznej. Wyniki wskazują, że na 50 respondentów z powiatu
bieszczadzkiego - 13 osób deklarowało, że ich rodzice również pobierali zasiłek z pomocy
społecznej, natomiast 3 osobyy wskazały,
wskazały, że ich teściowie byli klientami pomocy społecznej.

Wykres 14.

Rodzice korzystali ze wsparcia
wspar pomocy społecznej.

13

Nie
36

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Zjawisko dziedziczenia wykluczenia społecznego zostało także wskazane podczas
Zogniskowanego Wywiadu Grupowego. Jak zauważyli przedstawicieli ośrodków pomocy

bezradność, pokoleniowe korzystanie z pomocy społecznej najbardziej. Mamy osoby na
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społecznej jest to bariera hamująca przeciwdziałanie
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu. „Wyuczona
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przykład, których status finansowy, materialny, nie jest tak zły, jak im się już utrwaliło i oni
już przychodzą z przyzwyczajenia.” (B2FGI).
Jak wskazują badania społeczne najbardziej charakterystyczną obecną cechą ubóstwa
i wykluczenia społecznego w Polsce jest młody wiek. Wśród osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym występuje znaczna nadreprezentacja dzieci i młodzieży.
W kwestionariuszu wywiadu zostało uwzględnione pytanie o to czy w gospodarstwie
domowym są dzieci w wieku szkolnym. W zdecydowanie większości gospodarstw domowych
przebywały dzieci w wieku szkolnym. W co trzecim z gospodarstw z dziećmi w wieku
szkolnym brakowało środków finansowych na zakup niezbędnych zeszytów i książek.
W znacznej części gospodarstw domowych posiadających dzieci, któreś z nich miało w szkole
wyróżnienia. Natomiast w co trzecim gospodarstwie domowym, któreś z dzieci powtarzało
klasę. Również w co trzecim gospodarstwie rodzice byli wzywani do szkoły w sprawie dzieci.
We wszystkich gospodarstwach domowych z dziećmi w wieku szkolnym respondenci
deklarowali, że korzystają one z dożywiania w szkole.
Dzieci, które uczęszczają do szkoły często nie posiadają odpowiednich warunków do
nauki. Jak zauważa jedna z respondentek: „sama wychowuję pięcioro dzieci, najstarszy
będzie miał 18 lat, najmłodszy 4,5. (…). Wynajmuję sobie taki domek drewniany bo nie
miałam gdzie się podziać. Wcześniej byliśmy przez 4 lata w takim ośrodku dla samotnych
matek. Gmina mi zapewniła lokum na rok czasu tylko. Po roku znowu chcieli mnie umieścić w
ośrodku ale już dzieci miały dość tych przeprowadzek. To też się na nich psychicznie odbijało
bo to co chwilę zmiana szkoły i miejsca zamieszkania itd. (…) w jakich warunkach ja tu jestem
ani ubikacji a przecież jak dzieci to potrzebna. Kąpiemy się w wanience dla niemowląt. A jak
ktoś usłyszy, że masz piątkę dzieci to ci nie wynajmie lepszego mieszkania” (B02).
Część respondentów przyznała, że dzieci doznają przykrości związanych z sytuacją
materialną rodziny. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Chciałabym żeby się zmieniło dla
dzieci, żeby było lepiej” (B4). Inna zaś dodaje „Chcę, żeby moje dzieci podorastały i były
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szczęśliwe, żeby wyzdrowiały przede wszystkim” (B15).
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3.7.

Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej
W niemal co trzecim gospodarstwie domowym ktoś z domowników
domowników przebywał lub

przebywa za granicą w celach zarobkowych. Kierunki migracji to przede wszystkim: Niemcy,
Grecja oraz Anglia. Wśród wybieranych krajów w celach zarobkowych pojawiają się również:
Austria, Holandia, Włochy. Czas pracy za granicą na ogół waha się od jednego miesiąca do
pół roku. Znacznym udziałem się cieszyły się również wyjazdy powyżej 1 roku. Rodzaj
wykonywanej pracy za granicą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace fizyczne.
fizyczne
Jak zaznacza jedna z respondentek: „Siostra
Siostra jest za granicą. I mama od miesiąca na
zbiorach truskawek.
ruskawek. Moja siostra pozytywnie bo wiem, że się cieszy, tu siedziała też nie
mogła znaleźć pracy. Ma tam mieszkanie i pracę i już pół roku tam jest”
jest” (B04).
Na zjawisko migracji zagranicznych zwracali uwagę pracownicy ośrodków pomocy
społecznej. „Zagranica
ca tutaj dużo robi jednak. Bo jak nie mąż, to syn, to córka, to ktoś tam
wyjeżdża i wspomaganie jest tych rodzin, ale są też osoby, które jak najbardziej są ubogie.”
(B2FGI).

Wykres 15.

Czy któryś z domowników przebywał za granicą?

15

Nie
33

Tak
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Źródło: opracowanie własne.
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W większości gospodarstw domowym nie rozważa się możliwości
możliwoś podjęcia pracy
zarobkowej za granicą.
icą. Wśród najczęstszych powodów podawanych jako argument przeciw
takim wyjazdom jest fakt, że respondenci nie mają możliwości zostawienie dzieci pod czyjąś
opieką lub obawa przed pozostawaniem
pozostawaniem dzieci bez własnej opieki. Kolejną wymienianą
przeszkodą w podjęciu pracy za granicą jest zły stan zdrowia lub nieodpowiedni wiek. Wśród
odpowiedzi pojawiają się również argumenty takie jak:
ja chęć życia w ojczyźnie i ogólna
niechęć do wyjazdu, brak kontaktów ułatwiających podjęcie pracy za granicą, bariera
językowa.
Wykres 16.

Czy Pan(i) lub ktoś z domowników rozważa możliwość podjęcia
podjęci pracy za
granicą?

5

Nie
Tak
40

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazuje jedna z respondentek: „Ja
„Ja kiedyś może bym się zdecydowała jak już by
dzieci były większe, bardziej samodzielne bo teraz to bym ich raczej nie zostawiła”
zostawiła (B01).
Kolejna dodaje: „Nie
Nie wiem może jak dzieci podrosną, będą samodzielne.
samodzielne. Wiadomo, że
człowiek sobie marzy, żeby sobie zarobić, wyjść z długów, jakieś mieszkanie na stałe. Ale to
tylko marzenia” (B02). Inna zaś mówi: „Moja
„
najstarsza córka planuje Już chciała wcześniej
z koleżanką do Niemiec ale nie było miejsca”
miejsca (B03).
Przy migracjach należy wspomnieć także o wyjazdach krajowych. Jak zauważają

miejscowości i tam zazwyczaj pozostają. „Ale
Ale młodzi ludzie, którzy mają lepsze wykształcenia
wykszta

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Europejskiego Funduszu Społecznego

Str.48

przedstawiciele instytucji pomocy społecznej młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do innych
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to wyjeżdżają… Raczej zostają, tam gdzie studiowali, w dużych miastach, albo za granicę
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wyjeżdżają” (B4FGI).
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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 społecznogospodarczym. Utrudniony dostęp do środków komunikacji publicznej, odległość od
najbliższego przystanku, czas dojazdu do większych miejscowości powoduje trudności
w codziennym poruszaniu się i dostępności do miejsc pracy, miejsc edukacji oraz innych
instytucji publicznych. Dlatego osoby w takiej sytuacji muszą wykazać się większą
determinacją w zdobywaniu wykształcenia, poszukiwaniu pracy, rozwoju umiejętności
i kompetencji. Znaczącą przeszkodą mogą być również względy finansowe, gdyż znaczne
odległości generują większe koszty dojazdów.
Klienci ośrodków pomocy społecznej w powiecie bieszczadzkim zostali poproszeni
o odpowiedz na pytanie, czy miejsce zamieszkania ma wpływ na ich sytuację materialną.
Zdecydowana większość respondentów odpowiedziała twierdząco. Jedynym z aspektów
wpływu miejsca zamieszkania jest fakt, że w zamieszkiwanych miejscowościach oraz
najbliższej okolicy nie ma zakładów pracy, które oferowałyby zatrudnienie oraz występuje
wysoki poziom bezrobocia. Badani wskazywali również na fakt, że z ich miejscowości jest
stosunkowo daleko do miast, w których można znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo
infrastruktura komunikacyjna nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta, a ceny biletów
są bardzo wysokie. Najbliższy przystanek komunikacji publicznej znajduje się na ogół
w odległości się do kilometra od miejsca zamieszkania. Badani na ogół do najbliższego miasta
dostają się za pomocą komunikacji publicznej lub samochodem.
Jak przedstawia sytuację jedna z respondentek: „Na pewno chciałabym, żeby było
więcej miejsc pracy i większe możliwości z dojazdami bo z tym jest ciężko. Przez to ja np. nie
mogłam pójść na staż, bo nie ma jak stąd dojechać a ja nie mam prawa jazdy” (B06). Inna zaś
zauważa: „Ciężko, bo w całej wiosce sklepu nie ma, tylko obwoźny a to drogo. A tak jechać
dalej, płacić a ja też dużo nie uniosę. Ciężko, człowiek tak ciągnie, ale nie jest wesoło” (B07).
Na słabą stronę związana z lokalizacją i kłopotami komunikacyjnymi zwracali także
uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych. „Połączenia komunikacyjne bardzo. To są

a w okresie wakacyjnym w ogóle. Jak praca się zaczyna, zmiana od szóstej, nie mają czym
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bardziej problemy społeczne. Są miejscowości, gdzie autobus dwa razy dziennie przyjeżdża,
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dojechać. Później trwa do dziesiątej druga zmiana, nie mają czym wrócić. To jest też duży
problem, nie każdy ma samochód.” (B4FGI). Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania
była możliwość refundacji kosztów dojazdu dla osób biorących udział w projektach
szkoleniowych, stażach, pracach interwencyjnych, itp. „Ale nie ma się co dziwić, bo jeśli ktoś
ma wydać 7, 10 złotych na dojazd, to jest sporo, jak się nie ma pieniędzy, albo ma mało”
(B3FGI). Respondentki biorące udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym wskazują, że
także same mają problemy związane z przemieszczaniem się po terenie powiatu. „Bo nawet
właśnie dojazd, czy trzeba dziecku przedszkole opłacić, wszystkie koszty, no co mi zostanie.
No, ale każda z nas tak zaczynała, przynajmniej z tych młodszych też. Najlepiej siedzieć na
miejscu. To koleżanka jedna, druga, trzecia dojeżdża 25 kilometrów w jedną stronę
codziennie, to jest 50 kilometrów i więcej do pracy, dzień w dzień. A inni, nawet kilkanaście
kilometrów, bo właśnie, nie ma samochodu, a autobusem to trzeba już wstać, bo nawet jak
jest to połączenie autobusowe, ale wiadomo, że jest się uzależnionym od godziny, jak się
spóźni 5 minut, autobus odjedzie, a następny jest za dwie godziny załóżmy, to do pracy nie
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ma po co jechać. Także to jest problem.” (B7FGI)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie bieszczadzkim

3.9.

Zagrożenie
społecznej

wykluczeniem

cyfrowym

wśród

klientów

pomocy

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, które można
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 koszt;

•

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 i umiejętności obsługi.

Badaniu została poddana motywacja do

korzystania z tych narzędzi.
Większość gospodarstw domowych nie posiadała komputera z dostępem do Internetu.
Większość osób nie planuje uzyskanie takiego połączenia. Pozostała część respondentów nie

planują takie działania, ale później niż w ciągu najbliższego roku.
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posiadająca komputera z podłączeniem do Internetu chciałaby uzyskać taki dostęp, jednak
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Głównym powodem braku połączenia z Internetem jest brak umiejętności korzystania
z niego i brak komputera, który by to umożliwiał. Ważnym aspektem podnoszonym
podnoszony przed
respondentów jest brak operatorów zapewniających dostęp do internetowego łącza. Część
respondentów uważa, że dostęp do Internetu nie jest im potrzebny.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „Nie,
„Nie, nie mają dzieci nic ani komputera, ani
telefonów. Nie ma bo nie ma za co”
co (B05). Druga również tak przedstawia
rzedstawia sytuację
z dostępem do Internetu: „Na
Na razie mnie nie stać, a wiem, że jest dzieciom do szkoły
potrzebne” (B09).

Wykres 17.

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

17

Nie
33

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Większość
iększość osób korzystała choć raz z komputera i Internetu. Respondenci najczęściej
najc
korzystają z komputera u znajomych lub rodziny oraz we własnym domu (w przypadku
posiadania komputera). Podobna sytuacja miała miejsce
ejsce w przypadku korzystania
z Internetu. Respondenci
espondenci najczęściej korzystają z niego u rodziny lub znajomych oraz
w domu.
W ostatnim tygodniu poprzedzającym badanie respondenci najczęściej wykorzystywali
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Internet do kontaktu z rodziną i znajomymi
znajomymi oraz poszukiwania rożnego 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

reakcji

dominowały

zdenerwowanie, zamartwienie się oraz smutek. Część osób w takich sytuacjach pożycza
pieniądze lub spokojnie poszukuje rozwiązań i stara się „nie załamywać”.
Ograniczone środki finansowe mogą być przyczyną zaburzeń i oporów w kontaktach
interpersonalnych. Respondenci deklarowali w przeważającej większości, że sytuacja
materialna nie wpłynęła na ich relacje interpersonalna.
Część respondentów jednak stwierdziła, że ich sytuacja materialna była przyczyną
doznania od innych osób przede wszystkim lekceważenia (17 osób na 50), poniżenia (12 osób
na 50), wstydu (11 osób na 50), wyśmiania (9 na 50), odrzucenia (8 osób na 50).
Osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej są na ogół niezadowoleni
ze swojej sytuacji materialnej. Relacje z najbliższą i dalszą rodziną są raczej dla
respondentów powodem do zadowolenia. Podobnie relacje z sąsiadami.
Jak zauważają pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu
bieszczadzkiego bardzo potrzebne jest wsparcie psychologiczne dla podopiecznych GOPSów.
Wynika to również z doświadczeń przy realizacji projektów skierowanych do klientów
pomocy społecznej” „Poczucie własnej wartości. Rozmawiamy z klientami i bardzo chwalą
sobie zajęcia z panią psycholog. Nigdy wcześniej nie uczestniczyli w czymś takim, a są
w stanie te zajęcia zwrócić ich uwagę na pewne rzeczy” (B5FGI). Pracownicy ośrodków
pomocy społecznej wskazują, że na terenie powiatu bieszczadzkiego występują problemy
związane z brakiem specjalistów – zwłaszcza psychologów. Poniżej zamieszczono obszerny
fragment rozmowy w ramach zogniskowanych wywiadów grupowych, w którym wskazano
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na problem braku wsparcia psychologicznego klientów pomocy społecznej.
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Moderator: A jeszcze jakieś uwagi miałybyście Panie odnośnie realizowania swoich zadań. W takim
kontakcie też powiedzmy z klientem. Chodzi ogólnie o te działania, które mogłyby być
zrealizowane, ale brakuje na nie czasu, bo są jakieś inne sprawy.
B7FGI: U nas na przykład mało, albo wręcz nie ma psychologów, pedagogów, także – pedagodzy tyle,
co w szkole, ale to do pracy z rodziną na naszym terenie to nie ma poradni.
B2FGI: W ogóle nie ma specjalistów różnego rodzaju, psychiatry nie ma w ogóle.
B7FGI: Psychiatry nie ma, najbliższy w Sanoku, ale …
B2FGI: To jest spory kawałek, ponad 30 kilometrów. To jest bardzo uciążliwe w pracy – brak
specjalistów.
B5FGI: Poradnia Leczenia Uzależnień jest w Lesku najbliższa.
B7FGI: Nie ma takich terapeutów na terenie Ustrzyk.
Moderator: A z czego to wynika?
B8FGI: Brak etatów.
B2FGI: Myślę, że wiele czynników na to wpływa. Psychiatra – my wiemy, że to jest dobry lekarz
i potrzebny wielu ludziom, ale ludzie się tego wstydzą. Myślę, że w Ustrzykach dlatego go nie ma, bo
lepiej pojechać sobie do Sanoka, jest się człowiekiem anonimowym – nikt mnie nie zna, nikt mnie nie
spotka, a ja sobie chodzę do psychiatry.
B7FGI: Myślę, że tu jest też wina dyrektora ZOZ-u. Szpital przecież istnieje od lat i moim zdaniem
dyrekcja jest winna, bo nie zatrudnia – nie pamiętam, żeby tu kiedykolwiek był zatrudniony na etacie
psycholog. Są różne problemy w szpitalu i nie tylko, także tutaj dla naszych potrzeb bardzo są
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wskazani tacy specjaliści, ale nie ma, no nie ma.
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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.
Niemal połowa respondentów stwierdziła, że sytuacja materialna rodziny po 1989
roku się pogorszyła. Część respondentów nie potrafiła określić, nie posiadała własnego
zdania na temat zmiany swojej sytuacji materialnej po transformacji systemowej. Tylko
w niewielu przypadkach sytuacja polepszyła się lub nie uległa zmianie. Głównym powodem
pogorszenia sytuacji jest zdaniem respondentów fakt, że przed 1989 rokiem było więcej
miejsc pracy i mniejsze bezrobocie. Badani zwrócili uwagę również, że zlikwidowano
Państwowe

Gospodarstwa Rolne i zakłady państwowe. Wskazano również na inne

niekorzystne zjawiska jak rosnące ceny produktów i usług przy pozostających bez zmian
dochodach.
Osoby, które deklarowały relatywne polepszenie się sytuacji materialnej po roku
1989 swoją odpowiedź argumentowały, że ich zdaniem w chwili obecnej jest więcej
atrakcyjniejszych ofert pracy.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, zdaniem respondentów nic
nie zmieniło się w sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych lub ciężko jest
określić czy członkowstwo w Unii Europejskiej zmieniło coś w sytuacji materialnej badanych.
Pozytywnym następstwem tego wydarzenia były wszelkiego rodzaju dopłaty i stypendia.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „Tu nie ma żadnych zakładów pracy. Ale jak
w Polsce wszystko likwidują to co tu mogą wybudować” (B03). Druga osoba tak opowiada
o przyszłości: „Nie wiem, nie mylę w ogóle o tym. Tutaj, w tej dziurze to nie ma już żadnych
planów. Tu nie ma nic, nie ma pracy, żeby gdzieś człowiek chciał pójść” (B05).
Respondenci niemal w równym stopniu deklarują nadzieję, że w najbliższym czasie
ich sytuacja materialna ulegnie poprawie, co obawę że sytuacja ta pogorszy się. Wiara
w polepszenie sytuacji w przyszłości wiąże się na ogół z nadzieją, że uda się znaleźć pracę.
Natomiast obawa przed pogorszeniem się sytuacji jest związana z brakiem nadziei na
znalezienie pracy w najbliższej przyszłość lub na jakąkolwiek pozytywną zmianę sytuacji.

wybiegam w przyszłość. To by mnie chyba dobiło całkiem” (B02). Tak swoje plany
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przedstawia inna respondentka: „Na
„Na razie dużo sióstr nas jest. Nie jesteśmy w stanie
wszystkie 5 znaleźć gdzieś pracę i wyprowadzić się z domu. I ciężko jest. Mam plany na
przyszłość, chciałabym się wyprowadzić stąd, staram się chwytać czegoś dorywczo
do
żeby sobie
dorobić. Chcielibyśmy znaleźć domek nie duży, rodzinę założyć”
założyć (B06). Kolejna zaś dodaje:
dodaje „To
nie jest życie, ale co mam zrobić (…) W przyszłości na pewno lepiej nie będzie”
będzie (B07).

Wykres 18.

Sytuacja w naszym kraju idzie:

11
22
Dobrym kierunku
Złym kierunku
17

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów nie jest w stanie określić, czy ich zdaniem sytuacja w kraju
idzie w złym lub dobrym kierunku. Niewiele więcej jest osób, które twierdzą, że sytuacja
w kraju idzie w dobrym kierunku niż tych którzy twierdzą przeciwnie. Swoje zdanie o dobrej
drodze kraju respondenci argumentują wiarą w rząd i prezydenta oraz wstąpieniem Polski do
Unii Europejskiej. Argumentem za jest również współorganizacja Euro 2012 przez Polskę.
Argumentem respondentów deklarującym, że sytuacja kraju zmierza do pogorszenia jest na
ogół brak pracy i upadające zakłady, które mogłyby ją oferować. Część respondentów
podkreśla, że elity rządzące nie troszczą się o swoich obywateli oraz rośnie rozwarstwienie
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społeczne.
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Wykres 19.

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

24
25
Nie
Tak

Źródło: opracowanie własne.

Niemal połowa respondentów, zna osoby, które dobrze sobie radzą a mimo to
korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. Zachowanie polegające
polegające na pobieraniu zasiłków
z pomocy społecznej przy jednoczesnej „pracy na czarno” respondenci częściej
usprawiedliwiają faktem, że nie ma w tym nic nagannego, bo trudno utrzymać rodzinę
z zasiłku. Tylko część osób potępi
pot
takie zachowanie,, gdyż takie osoby, oszukują państwo
jednocześnie żyjąc na jego koszt. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Bardzo
„
dużo osób
pracuje tu na czarno i jakoś wiążą koniec z końcem. Ci co mają gospodarstwa duże to lepiej.
Ale nie jedna osoba chodzi do opieki”
opieki (B03).
O występującym zjawisku pracy w tzw. „szarej strefie” dyskutowano podczas
spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej. Praca taka jest dla
pracodawców sposobem obniżenia kosztów zatrudnienia, a dla pracownika często lepiej
le
płatnym źródłem dochodu lub jedyną możliwością znalezienia pracy.
pracy Jak wskazują
przedstawiciele GOPSów, ludzie
ludz pozostający długo bezrobotni szukają alternatywnych,
nielegalnych źródeł zatrudnienia.
zatrudnienia Jak zaznaczają pracownicy socjalni, czasami wiedzą
o zarobkowaniu „na czarno” przez osoby zwracające się o wsparcie,
wsparcie, ale nie mają podstaw do

kierowane są do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nie ma pełnej opinii

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Europejskiego Funduszu Społecznego

Str.58

odmowy udzielenia pomocy.
pomocy Bardzo często sprawy związane z odebraniem świadczeń
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i przywraca odebrane świadczenia. „Nawet jak napisze w tym oświadczeniu, że zarobił 200
złotych, my wiemy, że za cały miesiąc pracy w lesie nie pracował za 200 złotych, nie
oszukujmy się. Tylko zarobił tysiąc czy półtora tysiąca. Bo pracuje na czarno bez podatku, bez
ubezpieczania się, bo pracodawcy tak zatrudniają…. Czasem jak się idzie i pyta –„Gdzie jest
mąż?” – „A mąż wyszedł do lasu, albo sprząta piwnicę”. A się okazuje, że on na kilka miesięcy
wyjechał za granicę. A ja jak to już słyszę, że sprząta piwnicę w bloku, to ta piwnica już chyba
błyszczy. To kilka rodzin tak mówi, nie tam, że jedna. Autentycznie. – „A sprząta piwnicę”. To
już po raz kolejny – myślę, że kobieta się zapomniała, że do mnie to znowu odpowiada… Ale
też zaskakujące zmiany, że też młode osoby, przed trzydziestką, ja mówię, już pracuję lat
trochę, jak przychodzi i tak patrzy w oczy, i kłamie jak z nut, to mnie się normalnie, czuję, jak
adrenalina idzie w górę, bo nie mogę tego słuchać. Nie wypada, bo jestem w urzędzie, biurze,
nie wypada mi powiedzieć, no kobieto, no jak tak możesz kłamać. Naprawdę, no ale kłamią,
no kłamią.” (B7FGI), „Okłamują nagminnie, nagminnie… Mogą nam naprawdę cuda na kiju
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IV.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Niniejszy raport na ma celu przedstawienia zjawiska wykluczenia społecznego

w powiecie bieszczadzkim. Podczas zogniskowanych wywiadów grupowych przedstawiciele
instytucji pomocy i integracji społecznej z powiatu bieszczadzkiego wskazywali, że słabymi
stronami powiatu jest m.in. wysokie bezrobocie a także peryferyjne położenie. Brak środków
na wkład własny utrudnia uczestnictwo w projektach współfinansowanych z Unii
Europejskiej: „W związku z tym, że gmina nasza jest dość uboga, że tak powiem, mamy też
małe szanse na uczestniczenie w jakichkolwiek projektach w związku z koniecznością udziału
własnego, który jest znikomy. I blokuje to dojście do jakichś poważniejszych inwestycji. Jest to
duży problem uważam.” (B2FGI). Wśród słabych stron wskazywano także zmniejszenie ruchu
turystycznego po wejściu regulacji z Schengen.
Do mocnych stron zaliczono położenie i walory turystyczne. „Turystykę, noclegi. Pod
tym kątem. Coraz więcej powstaje agroturystycznych gospodarstw. Ludzie tam pomalutku
próbują, jakiś własny biznes kręcić, ale to też zależy od pogody i innych czynników. I tak na
przykład w Solinie się słyszy, że, choć to nie jest nasza gmina, ale sąsiadująca, że w tym roku
ze względu na pogodę ci ludzie, którzy tam mają swoje sklepiki z pamiątkami mówią, że
niewiele zarobili” (B4FGI)
W trakcie dyskusji z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej zasygnalizowano
możliwości funkcjonowania działalności rolniczej, która mogła by być remedium na
minimalizację wykluczenia na terenie powiatu. Rolnictwo powinno być połączone
z turystyką. Szczególnie ważny jest to temat, gdyż można pozyskiwać dotację finansowane ze
środków Unii Europejskiej na sfinansowanie takiej działalności.
Uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie grupowym przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej charakteryzując mieszkańców powiatu bieszczadzkiego podkreślano ich
negatywne postawy i cechy, jak: totalna bierność zawodowa, marazm życiowy, niska
samoocena, wyuczona bezradność, pokoleniowe korzystanie z pomocy społecznej, brak
umiejętności zarządzania finansami; niechęć do tworzenia spółdzielni socjalnych (nieufność

patologie, które dotykają pewnej części osób korzystających z pomocy społecznej, skrajnie
roszczeniowa postawa wobec pracowników socjalnych i państwa. Powyższe stwierdzenia
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znalazły

odzwierciedlenie

w

indywidualnych

wywiadach

pogłębionych

oraz

kwestionariuszach wywiadów.
Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej biorący udziału w badaniu akcentowali
bardzo trudne warunki pracy wynikające z: negatywnej percepcji ich zawodu - braku
autorytetu pracownika socjalnego u klientów (w dużej mierze wpływają na to ich zdaniem
media, które pokazują skrajnie jednostronne materiały ukazujące pracownika niemal zawsze
w negatywnym świetle). Sygnalizowanym problemem jest tzw. „szantaż emocjonalny”
stosowany przez klientów, nagminne okłamywanie oraz agresja werbalna. Bardzo ważnym
elementem podkreślanym w dyskusji jest braku specjalistów w ośrodkach (psychologów,
prawników, pedagogów itp.) na terenie powiatu. W opinii pracowników socjalnych istnieje
przeciążenie obowiązkami związanymi z wymogami formalnymi (tzw. „biurokracja”).
Konsekwencją tej sytuacji jest brak czasu na pracę z rodzinami ubiegającymi się o wsparcie
oraz niska skuteczności prawna składanych raportów i wywiadów przeprowadzanych przez
urzędników (instytucje odwoławcze bez dokładnej, wcześniejszej weryfikacji przyjmują
perspektywę klientów). Wszystkie te czynniki powodują szybkie wypalenie zawodowe,
frustrację. Jednocześnie dało się zauważyć, że pracownice starają się walczyć z trudnościami,
posiadają duży stopień empatii w stosunku do problemów swoich podopiecznych, często
pomagają im także prywatnie. „Nasz autorytet, jako pracowników socjalnych jest tak mały,
w ogóle go nie ma. My jesteśmy naprawdę obrażani, poniżani i można sobie nami – nie wiem
co zrobić” (B2FGI) „Dlatego to wypalenie zawodowe jest tak częste wśród pracowników
socjalnych, ponieważ jesteśmy bezradni. Naprawdę. Można nam na głowę wejść, a my nie
możemy powiedzieć nic” (B2FGI) „Chociaż często też się bierze do siebie, bo się słucha
o różnych problemach zdrowotnych, i jak kobiety, ludzie się borykają z dostępem do
specjalistów, ile trzeba czekać, nawet jak się dostanie, no to wiadomo, to leczenie jest drogie,
nie mają pieniędzy, a zwłaszcza dzieci, to się przeżywa. Myśli się nawet w domu. To nie jest
tak, jak sprzątaczka – pozamiata, posprząta, pozmywa, przyjdzie do domu, nie myśli o tym.
A chyba większość z nas uważam koleżanek i tych młodszych, i starszych, że jednak myśli o
tym, to się nie da tak. Panie na szkoleniach też mówią, żeby oddzielać te sprawy, ale się nie
da. Każdy jest tylko człowiekiem i się nie da zapomnieć. Dzisiaj wracam o 16 do domu i myślę,
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co tamta pani mi opowiadała” (B7FGI).
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W powiecie bieszczadzkim akcentowano również znaczne rozmiary problemu
alkoholizmu, na co zdaniem respondentek wpływ ma handel alkoholem prowadzony przez
mieszkańców Ukrainy.
Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zwrócili uwagę również na występujące
na terenie powiatu bieszczadzkiego zjawisko przemocy fizycznej oraz ekonomicznej. Przemoc
nie jest z reguły zgłaszana, pracownicy socjalni jednak dostrzegają ten problem w trakcie
wykonywania obowiązków zawodowych.
Na lokalnym rynku pracy występuje także zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć i wiek
a także stan cywilny i sytuację rodzinną (posiadanie dzieci). Zjawisko to często bardzo
utrudnia

osobom posiadającym

dzieci

(zwłaszcza

samotnym matkom) uzyskanie
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zatrudnienia.
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