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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

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 5

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

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie kolbuszowskim

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 kolbuszowskiego.
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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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?
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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)
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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.
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1.6.

Organizacja badań
W ramach projektu Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim

zaplanowano następujące czynności badawcze:


Konceptualizacja i operacjonalizacja badań (analiza danych zastanych, dobór
zmiennych i wskaźników, dobór próby, pilotaż narzędzi badawczych
opracowanie narzędzi badawczych, szkolenie ankieterów): styczeń – kwiecień
2010 roku.



Rozpoznanie

wykluczenia

społecznego

za

pomocą

wywiadów

kwestionariuszowych i indywidualnych wywiadów pogłębionych z klientami
pomocy społecznej: kwiecień-listopad 2010 roku.


Badanie przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz
partnerów społeczno-gospodarczych za pomocą zogniskowanych wywiadów
grupowych: październik – listopad 2010 roku.



Opracowanie danych empirycznych w postaci raportów charakteryzujących
wykluczenie społeczne w wybranych sześciu powiatach województwa
podkarpackiego (ten element badania zawiera niniejszy raport).



Opracowanie rekomendacji do strategii przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu dla trzech wyodrębnionych typów powiatów w województwie
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podkarpackim.
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II.

CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Niniejszy raport ukazuje sytuację społeczno-gospodarczą powiatu kolbuszowskiego

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

Rysunek 1.

Powiat kolbuszowski na tle powiatów województwa podkarpackiego.

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

Powiat kolbuszowski składa się z 7 gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski,
Niwiska, Stary Dzikowiec, Raniżów. Powierzchnia powiatu wynosi 774 km2. Na koniec 2009
roku powiat zamieszkiwało 61 546 osób, w tym 30 889 kobiet. Statystyki dotyczące ludności
wskazują, że gęstość zaludnienia wynosiła 80 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn w powiecie
Str. 18

kolbuszowskim przypada 101 kobiet. Jak wskazują dane z GUS na 1000 osób przypada 6,4
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małżeństw, 10 urodzeń żywych oraz 8,5 zgonów. Przyrost naturalny w powiecie wynosił 1,5
przy średniej wojewódzkiej 1,8.

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.
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Stopa
pa bezrobocia pod koniec 2009 roku w powiecie kolbuszowskim wynosiła 16,9%
i była wyższa niż średnia wojewódzka (15,5%).
5,5%). Różnica między najwyższą a najniższą stopą
bezrobocia w województwie
ewództwie podkarpackim w 2009 roku wynosiła 18%. Dane statystyczne
GUS na koniec 2009 roku wskazują, że wśród bezrobotnych w powiecie 48,9% stanowiły
kobiety.
Jak wskazują dane GUS w 2009 roku w powiecie kolbuszowskim na 10 tys. ludności
przypadało 495 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze
rejestr
REGON. Jest
to jeden z powiatów o najniższym udziale podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby
mieszkańców. Ogółem w powiecie zarejestrowanych było 2 509 podmiotów, w tym
najwięcej w usługach: 1 787, w przemyśle i budownictwie: 421 podmiotów oraz w rolnictwie,
r
leśnictwie, łowiectwie i rybactwie: 301 podmiotów.

Wykres 3.

Struktura wieku według powiatów w 2009 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W powiecie kolbuszowskim, na koniec 2009 roku, było 13 246 osób w wieku
przedprodukcyjnym (w tym kobiet 6 428), 38 840 osób w wieku produkcyjnym (w tym 18
183 kobiet) oraz 9 460 osób w wieku poprodukcyjnym (w tym 6 378 kobiet). Analizując
sytuację demograficzną mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w kontekście rynku pracy,
należy zaznaczyć, że ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 21,5% ogółu ludności,
w wieku produkcyjnym 63,1% ogółu ludności oraz poprodukcyjnym 15,4% wszystkich
mieszkańców. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 roku wynosiło
w powiecie 2 453,69 zł, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji
do średniej krajowej (Polska=100) stanowiło 74,0%.
W powiecie kolbuszowskim, według danych na koniec 2009 roku zatrudnionych było
31 pracowników socjalnych: 30 pracowników w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz 1 osoba
zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Liczba pracowników socjalnych
przypadających na 2000 osób w powiecie kolbuszowskim wynosiła 0,97 i jest niższa
od średniej wojewódzkiej, która wynosiła 1,01. Jak wynika z danych Sprawozdania do MPiPS
za 2009 roku najczęstszym powodem udzielenia świadczeń było: ubóstwo 1468 osoby,
bezrobocie -1064 osoby, niepełnosprawność - 809 osób oraz długotrwała lub ciężka choroba
- 720 osób. W powiecie kolbuszowskim na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu
polityki społecznej wydatkowano 31 397 126,11 zł (według danych z 2009 roku).

Gminy powiatu kolbuszowskiego.

Źródło: www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=215&id_g.
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Rysunek 2.

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie kolbuszowskim

Powiat kolbuszowski został zaklasyfikowany do badania jako przedstawiciel powiatów
typu rolniczego. W ramach tego powiatu wylosowano dwie gminy: Cmolas i Raniżów,
w których zostały przeprowadzone badania z klientami i pracownikami ośrodków pomocy
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społecznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie kolbuszowskim

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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3.1.

Charakterystyka demo-społeczna
demo
respondentów i ich sytuacja
materialna

W powiecie kolbuszowskim w badaniu klientów pomocy społecznej wzięło udział 50
respondentów, z czego większość (42
(4 osoby) stanowiły kobiety w wieku od 31 lat do 60
6 lat,
pozostające w związku małżeńskim.
Zdecydowana

większość

respondentów

legitymowała

się

w
wykształceniem

zasadniczym zawodowym,, częściej niż co piąty badany posiadał wykształcenie średnie.
Stosunkowo duży odsetek osób legitymował się wykształceniem podstawowym.
Zdecydowana większość badanych z powiatu kolbuszowskiego była bezrobotna (45
respondentów na 50).

Wykres 4.

Wielkość gospodarstwa domowego.
domowego

11

13

1-3
4-6
Powyżej 6
26

Źródło: opracowanie własne

Wielkość gospodarstwa domowego,
domowego w których były przeprowadzone badania
za pomocą kwestionariusza wywiadu to na ogół od 3 do 6 osób. Główne
ne źródła utrzymania
gospodarstw domowych
mowych to przede wszystkim pozazarobkowe
pozazarobkowe źródła utrzymania,
utrzymania do których
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Zdaniem badanych głównymi przyczynami, dla których ich gospodarstwo znalazło się
w trudnej sytuacji materialnej były: utrata pracy i wiążące się z tym bezrobocie, choroba lub
niepełnosprawność oraz wielodzietność.
W

niemal

co

drugim

gospodarstwie

domowym

znajdowały

się

osoby

niepełnosprawne lub długotrwale chore, także w co drugim gospodarstwie nie wystarczało
środków finansowych na zakup niezbędnych leków.
Jak wskazuje jeden z respondentów: „No chodzę do lekarza, bez przerwy chodzę
do lekarza i na te leki to muszę… To fakturę biorę i idę do gminy, to za leki mi wracają. No bo
tak to bym… za trzysta złotych na jedzenie i na leki … a leki kosztują prawie dwieście złotych
kosztują na dwa miesiące. Muszę brać leki bez przerwy, dopóki będę żył” (Kolb01)
W badanych rodzinach najwięcej pieniędzy przeznacza się na żywność i obowiązkowe
opłaty. Przy czym zdecydowana większość

respondentów (40 odpowiedzi) wskazała,

że w ich domu często lub czasami brakuje środków finansowych na zakup żywności.
W większości badanych wskazała, że często lub czasami brakuje im pieniędzy na opłacenie
wydatków związanych głównie z eksploatacją mieszkania lub domu. W związku
z ograniczonymi środkami finansowymi badani w pierwszej kolejności rezygnują z nowych
ubrań oraz lepszej żywności. Część respondentów odpowiedziała, że trudna sytuacja
materialna wymusza konieczność ograniczania wszelkich wydatków.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „wszystko to co dostajemy z opieki idzie
na jedzenie cały czas. Dzieciom cokolwiek kupić to ciężko. Kupuje się takie byle co najtańsze”
(Kolb05). Inna zaś podkreśla: „Nie ma z czego rachunku za prąd zapłacić, rachunku za wodę.
Trzeba kombinować, dorabiać teraz syn do szkoły będzie szedł. Tak samo nie ma środków,
żeby kupić takie podstawowe rzeczy” (Kolb07). Inna tak opisuje sytuację: „za duże mamy
opłaty. Z tych opłat nie mogę zrezygnować, bo mi przyjadą i odetną mi prąd, odetną mi gaz,
odetną mi telefon i wtedy już całkowicie leże na łopatkach bo kto mi pomoże?” (Kolb07).
Tylko co piąte gospodarstwo nie posiadało żadnych długów. Zdecydowana większość
gospodarstw domowych jest zadłużonych, głównie w bankach, u rodziny lub w sklepie.
Niemal co trzecie gospodarstwo domowe zalega z opłatami, jednak zalęgłości te na ogół
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Tak opisuje swoją sytuację jedna z respondentek: „trzeba było wziąć kredyt żeby
cokolwiek kupić, meble, czy lodówkę. Powiem Panu tak, ja na przykład straciłam pracę.
A kredyt został niestety” (Kolb18).
Respondenci wskazywali, że ich sytuacja materialna ma bardzo duży wpływ na
konsumpcje. W odróżnieniu od badanych z innych powiatów, respondenci z powiatu
kolbuszowskiego odpowiedzieli, że ich sytuacja materialna w ograniczonym stopniu wpływa
na takie aspekty jak: zdrowie, wykształcenie, korzystanie z kultury, zabezpieczenie społeczne
i życie zawodowe.
W powiecie kolbuszowskim respondenci najczęściej wskazywali, że ich sytuacja
materialna ma negatywny wpływ na relacje z rodziną. Respondenci nie odczuwają wpływu
sytuacji materialnej na ich kontakty z przyjaciółmi, sąsiadami czy lokalnymi władzami.
W powiecie kolbuszowskim badane gospodarstwa domowe są w większości
wyposażone w podstawowe instalacje takie jak: bieżąca woda, urządzenia sanitarne,
centralne ogrzewanie. Wśród brakujących instalacji dominują: bieżąca woda oraz gaz.
Podobnie wygląda sytuacja z wyposażeniem w podstawowe sprzęty gospodarstwa
domowego – większość gospodarstw posiada takie urządzenia jak: lodówka, pralka,
odkurzacz czy telewizor. Co drugie gospodarstwo domowe posiadało samochód oraz
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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 istota odnosi się do więzi między ludźmi i ich zdolność do kooperacji. Ważnym
elementem kapitału społecznego jest uczestnictwo w sformalizowanych, strukturach sfery
życia publicznego, tj.: członkostwo w organizacjach pozarządowych, samorządowych lub
politycznych, uczestnictwo w wyborach. To także zaufanie do podmiotów sfery publicznej,
oraz świadczenie pomocy organizacjom społecznym. Jerzy Bartkowski zauważa, że kapitał
społeczny „jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym. Jego działanie jest także rozległe
i nie do końca jednorodne. Stanowi ono jednak czynnik o dużym znaczeniu dla rozwoju
lokalnego i regionalnego. Badania nad jego funkcjonowaniem, mimo wielu trudności
technicznych, pozwalają nie tylko na postęp samej teorii, ale i na lepsze zrozumienie
mechanizmów działania kapitału ludzkiego. W szczególności ukazuje ono nowe i znaczące
narzędzie stymulacji rozwoju lokalnego i regionalnego”3.
Klienci ośrodków pomocy społecznej w powiecie kolbuszowskim deklarowali
stosunkowo wysoki stopień zaufania do bliskiej rodziny, bliskiej rodziny, pracowników
pomocy społecznej, władz gminy. Niższym stopniem zaufania respondenci darzyli przyjaciół
i sąsiadów.
Do elementu składowego kapitału społecznego należy również zaliczyć przynależność
do różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, fundacji czy innych organizacji o podobnym
charakterze. Klienci pomocy społecznej objęci badaniem (w tym także z terenu powiatu
kolbuszowskiego) na ogół nie byli członkami żadnego stowarzyszenia czy innej organizacji.
Niemniej jednak 8 respondentów z powiatu kolbuszowskiego deklarowało taką
przynależność, z czego większość należała do Róży Różańcowej, Rady Rodziców i różnego
rodzaju stowarzyszeń.
Innym wymiarem kapitału społecznego jest stopień zainteresowania sprawami
miejsca zamieszkania, parafii, powiatu, województwa i kraju. Ponad połowa respondentów

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
3
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deklarowała raczej małe zainteresowanie sprawami własnej gminy. Co czwarty respondent
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był zainteresowany sprawami miasta w stopniu raczej dużym. Relatywnie większym
zainteresowaniem respondentów cieszyły się działania własnej parafii. Najmniejsze
zainteresowanie respondentów wzbudzały sprawy powiatu i województwa.
województwa. Co czwarty
respondent zainteresowany był w dużym stopniu sprawami kraju.

Wykres 5.

Stopień zainteresowania sprawami gminy.
0
00

21

Bardzo duży
Raczej duży

29

Raczej mały
Bardzo mały
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci najczęściej brali udział w wyborach parlamentarnych
parlamentarnych oraz wyborach
samorządowych.
Wsparcie społeczne rozumiane jako „otrzymywanie
„otrzymywanie pomocy ze strony znaczących
bliskich 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 w życiu jednostki jest bardzo ważne. Respondentom zadano pytanie o to na
czyją pomoc mogą lub mogliby/mogłyby liczyć w konkretnych
konkretn
sytuacjach.
Osoby badane na terenie powiatu kolbuszowskiego wskazywały na ogół, że w sytuacji
choroby mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie współmałżonka,
współmałżonka, dzieci oraz rodziców
(głównie matki), czyli najbliższej rodziny.
rodziny. Istotnym jest też fakt, że 7 respondentów

4

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej,
kryzysowej Katowice 1999, s.27.
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odpowiedziało,, że w sytuacji choroby nie może liczyć na żadne wsparcie od osób lub
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instytucji. Na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych respondenci mogą liczyć głównie
ze strony współmałżonka, teściów lub rodziców (głównie matki) oraz dzieci. W sytuacji
wymagającej pomocy w opiece nad osobami zależnymi respondenci również mogą liczyć
na wsparcie ze strony współmałżonków oraz rodziców (głównie matki). Co trzeci respondent
odpowiedział, że w przypadku potrzeby dotyczących pomocy w opiece nad osobami
zależnymi nie może liczyć na żadne wsparcie.
Natomiast w sytuacji wymagającej pożyczenia pieniędzy respondenci jako swoje
potencjalne i realne wsparcie wskazywali również najbliższą rodzinę czyli rodziców,
rodzeństwo oraz dorosłe dzieci. Na żadne wsparcie w sytuacji konieczności pożyczenia
pieniędzy nie może liczyć co czwarty respondent.
Pracownicy socjalni zwracali uwagę, że klienci mogą liczyć na znaczącą pomoc ze
strony instytucji, którą reprezentują. Wśród przykładów pracownicy wskazywali, że
pomagają podopiecznym w wypełnianiu pism urzędowych oraz

np. wniosków a także

świadczą różne porady: „Dużo, bardzo dużo pracy mamy z tymi osobami, załatwia się
praktycznie nawet takie rzeczy, które według nas są nie w naszej gestii do załatwiania, ale po
prostu załatwiamy wszystko, co potrzeba…” (R1FGI), „Ale…, ale u nas w tym roku stypendia,
to żeśmy naprawdę każdą krateczkę, każdą cyferkę żeśmy przeliczały i niemalże za rękę
trzymały przecież i pisali Ci ludzie” (C5FGI).
Należy

zaznaczyć,

że

połowa

respondentów

z

powiatu

kolbuszowskiego

(w odróżnieniu od respondentów z pozostałych badanych powiatów) znała osobiście jakąś
osobę, która pełni ważną funkcję i może pomóc w jakiejś trudnej sytuacji.
Negatywny wpływ na poziom kapitału społecznego mogą mieć takie dysfunkcje
w najbliższym środowisku społecznym jak: alkoholizm, przemoc fizyczna, czy narkomania.
W przypadku powiatu kolbuszowskiego rzadziej niż co piąty respondent wskazał na istnieje
takich problemów. Był to na ogół problem z alkoholem (głównie w przypadku męża, kogoś
z rodziny lub sąsiada).
Jedna z respondentek opisuje sytuacje: „Bo ja mam tak, że mój mąż jest alkoholikiem
i był alkoholikiem i on nie mieszka z nami. On nie dodaje mi pieniędzy do niczego tak, że sama

Problem alkoholizmu został zauważony przez pracowników socjalnych. Jak
argumentują przedstawiciele GOPSów, na terenie powiatu występuje duża zbiorowość
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muszę sobie z tym wszystkim radzić” (Kolb10).
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samotnych mężczyzn, którzy nadużywają alkoholu. Problemem jest też duża dostępność
sklepów sprzedających wyroby alkoholowe „Jest też zbyt duża dostępność do alkoholu, tak
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samo. Jest bardzo dużo sklepów, w każdym sklepie jest alkohol.” (C6FGI).
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3.3.

Wsparcie instytucjonalne klientów pomocy społecznej

Klienci ośrodków pomocy społecznej w powiecie kolbuszowskim oczekują
dodatkowej pomocy głównie od instytucji pomocy społecznej oraz najbliższej rodziny.
Respondenci z powiatu kolbuszowskiego oczekują przede wszystkim wsparcia o charakterze
finansowym, a następnie wsparcia rzeczowego w postaci żywności i materiałów
budowlanych. Poza ośrodkami pomocy społecznej respondenci rzadko korzystają wsparcia
innych instytucji (5 osób na 50 badanych).
W ciągu ostatnich pięciu lat respondenci korzystali przede wszystkim ze wsparcia
ośrodków pomocy społecznej w powiecie kolbuszowskim, a otrzymana pomoc miała
charakter głowie wparcia finansowego, rzadziej rzeczowego w postaci żywności.
Zdecydowana większość respondentów zgłosiła się po raz pierwszy po pomoc do
ośrodka pomocy społecznej po 2000 roku. Przyczyną zwrócenia się o wparcie była trudna
sytuacja materialna i pozostawanie bez pracy a otrzymana pomoc miała charakter przed
wszystkim finansowy. Zdecydowana większość respondentów po raz ostatni ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej skorzystała w roku, w którym było przeprowadzone badanie (rok
2010). Powody zwrócenia się o pomoc po raz ostatni były niemal takie same jak za
pierwszym razem: ograniczone środki finansowe połączone z pozostawaniem bez pracy.
Otrzymane po raz ostatni wsparcie z ośrodka pomocy społecznej miało charakter finansowy,
rzadziej rzeczowy w postaci żywności i dożywiania dzieci.
Jak wskazuje jeden z respondentów: „Pracowałem na czarno i zabrakło mi do
emerytury tzn. renty, bo do emerytury jeszcze nie mam lat, a rentę żeby dostać to trzeba
mieć w ciągu ostatnich dziesięciu lat pięć lat przepracowanych. Ja mam trzydzieści siedem lat
roboty, no ale co z tego, jak w ostatnich dziesięciu latach nie miałem tych pięciu lat
przepracowanych. No i trzeba doczekać teraz do lat, żeby dostać do sześć dziesięciu lat musze
czekać, bo ja w warunkach szczególnie szkodliwych i w górnictwie, te lata mam
przepracowane, ale nie mam jeszcze sześćdziesięciu lat i musiałem z czegoś żyć. Nie wiem
czy dożyję za te pieniądze, nie wiem czy doczekam ale jeszcze żyję” (Kolb01).
Częstotliwość otrzymywania przez respondentów wsparcia z ośrodka pomocy

raz w roku, również co trzeci od 4 do 6 razy w roku.
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Wykres 6.

Częstotliwość otrzymywania
otrzymywan
wsparcia z ośrodków pomocy społecznej
w powiecie kolbuszowskim.
kolbuszowskim

13

19
Raz w roku

16

2-3
3 razy w roku
4-6
6 razy w roku
30

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, pozostali zaś wskazują, że środki powinny być
przekazywane najbardziej potrzebującym i należy zmienić sposób przyznawania środków
finansowych i rzeczowych. Pojawiały
Pojawi się również argumenty na rzecz konieczności weryfikacji
przyznawanych świadczeń, lepszej kontroli świadczeń, zwiększenia doradztwa zawodowego,
zawodowe
milszej i kompetentniejszej obsługi klientów pomocy społecznej oraz szybszego
przekazywania środków i podniesienia ich wysokości.
Tak opisuje
isuje sytuację jedna z respondentek: „Wiadome,
„
me, że ten kto bierze to jest
w trudnej sytuacji, to chciałby jak najwięcej, a oni też są rozliczani, mają swoje fundusze (…).
No wiadome, że ja panu powiem, że
że kiepsko dają i więcej bym chciała, no ale musiałby mi
m
Pan przedstawić jakie oni dostają… co mogą oni zrobić? (…) Tak jak mówię no nie mogę
narzekać skoro za każdym razem jak pojadę starają się mi pomóc, a czy to jest zadowalające
dla mnie czy nie… wiadomo że każdy chciałby więcej,
wi
ale czy od nich to zależy?”
zależy? (Kolb02).

jakieś dodatkowe formy wsparcia.
wsparcia Są to jednak oczekiwania związane z większym wsparciem
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Zdaniem co drugiego respondenta ośrodki pomocy społecznej powinny zapewnić
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finansowym i rzeczowym. Badani również oczekiwali większej pomocy skierowanej
skie
do dzieci
np. w postaci finansowania wyjazdów kolonijnych lub zakupu podręczników.
Wśród niepieniężnych form wsparcia respondenci z powiatu kolbuszowskiego
najbardziej preferują pomoc przy poszukiwaniu pracy, kierowanie
owanie na prace interwencyjne.
Jeden z respondentów tak
ak opisuje swój pierwszy kontakt z pomocą społeczną – wywiad
środowiskowy pracownika socjalnego jeden z respondentów: „była na
a wywiadzie zobaczyła
przykładowo jak mieszkam i mówi: „chyba się Panu źle nie powodzi skoro dom jest
wykończony tak, jak jest wykończony i wygląda tak jak wygląda”. Ale w życiu człowieka są
takie chwile kiedy pracuje i ma pieniążki, a są takie sytuacje kiedy utraci tę prace i nie ma
tych pieniążków. Tak
ak że ja nie będę zrywał boazerii
boazerii ze ścian, czy tam coś robił - to co było już
kiedyś zrobione. A, że znalazłem się w takiej sytuacji w jakiej
jakiej się znalazłem, no to trudno”
trudno
(Kolb04).

Wykres 7.

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

0
Nie
19
25

Tak, ale nie
skorzystałem(am)
Tak, skorzystałem(am)

6
Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne.

Połowa respondentów powiatu kolbuszowskiego została skierowania przez ośrodki
pomocy społecznej i urząd pracy na szkolenie lub kurs podnoszący kwalifikacje,
kwalifikacje z czego

zainteresowanych danym kursem koniecznej do jego uruchomienia oraz opieką nad dziećmi.
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6 osób nie skorzystało ze szkolenia
s
głównie z powodu niewystarczającej liczby osób
o
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Część osób otrzymała ofertę udziału w szkoleniu i obecnie czeka na wyniki rekrutacji.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „Dostałam kurs ale później poszłam na operacje i tego
kursu nie podjęłam bo nie wolno mi było dźwigać przez pół roku i teraz czekam na następny
kurs. Jeszcze nie dostałam telefonu, bo tam jest złożony numer telefonu i czekam na kurs,
który nie wiem kiedy się odbędzie, ale będzie to kurs „opiekunka do starszej Pani”” (Kolb03).
Ukończone przez respondentów kursy lub szkolenia związane były przede wszystkim
z aktywnym poszukiwaniem pracy, obsługą kas fiskalnych, opieką nad osobami zależnymi,
handlem i sprzedażą, obsługą sprzętu ciężkiego i wózków widłowych, budownictwem,
gastronomią i fryzjerstwem.
Osoby, które ukończyły kursy lub szkolenia oceniały je dobrze lub bardzo dobrze.
Część osób, która oceniła kursy i szkolenia dobrze podkreślała, że ich ukończenie nie dało
żadnego efektu, gdyż pracodawcy „na to nie patrzą”. Inne osoby zaś stwierdziły, że
uczestnictwo w kursie lub szkoleniu było stratą czasu, gdyż zdobyta w ich trakcie wiedza była
nieprzydatna. Jak wskazuje jeden z respondentów: „Kursy oceniam jako tako… dobrze, tylko
system powinien być taki, że po kursie ktoś zapewnia staż, żeby było doświadczenie
zawodowe. Wtedy nie byłoby problemów ze znalezieniem pracy (…) każdy potrzebuje dzisiaj
pracownika z doświadczeniem, a nie świeżo po kursie” (Kolb04). Inna respondentka tak
opisuje swoje uczestnictwo w kursie fryzjerskim: „Po prostu było za dużo teorii, a mało
praktyki. Same sobie wzajemnie ścinałyśmy włosy z pomocą tej Pani, która nas uczyła i to
było takie wszystko przyspieszone. Nie można w trzy miesiące, dwa razy w tygodniu jadąc na
praktykę, nauczyć się w trzy miesiące czegoś, czego inni się uczą w trzy lata (…) kurs
zrobiłam, ale na staż, żeby pójść to trzeba mieć też wprawę. Kurs nie tylko ja ukończyłam, bo
parę osób ukończyło ten kurs. Tutaj wszystko jest po szkolne fryzjerskiej. Ci co mają zakłady
tutaj we pobliżu to mają już swoich pracowników, albo przyjmują po szkole na staż i jest
ciężko, żeby podjąć gdziekolwiek jakąś pracę” (Kolb05). Inna zaś wskazuje: „Gmina nas
wysyłała na różne kursy. No to robiłam ten kurs dwa lata temu nowoczesny sprzedawca,
chodziłam trzy miesiące na to, no i od tamtej pory siedzę w domu i nie ma pracy ani nic”
(Kolb07). Kolejna tak przedstawia swoje doświadczenia z kursu dotyczącego aktywnego

napisać CV i list motywacyjny. I jak już będzie rozmowa z pracodawcą to będę wiedziała jak
się zachować” (Kolb12). Kolejna respondentka tak opisuje swoje doświadczenie
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poszukiwania pracy: „Te informacje jakie dostałam są dla mnie przydatne bo będę umiała
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w uczestnictwie w kursach organizowanych przez pomoc społeczną: „W tym roku odbyłam
kurs „obsługa kasy fiskalnej”, kurs komputerowy i kurs bukieciarstwa czyli układania kwiatów
(...) wiadomo że są pomocne, ale na razie pracy w tym kierunku nie ma. Na pewno się kiedyś
przyda taki kurs” (Kolb14). Inna uczestniczka kursu obsługi kasy fiskalnej opisuje: „teraz
zrobiłam kurs: obsługa kasy fiskalnej. No myślę, że w tym zawodzie prędzej znajdę pracę (…)
Oczywiście że się przydadzą, bo mam szanse może bardziej znaleźć pracę w tym kierunku.
Jest więcej sklepów i można powiedzieć że po porostu jest popyt na kasjerki na obsługę kas.
Bez tego to byłoby ciężko gdzieś się dostać do sklepu. No i dowiedziałam się wiele ciekawych
rzeczy właśnie na tym kursie. Troszkę wyrwałam się z domu można powiedzieć, bo tak, to się
siedzi i nic się nie wie. Spotkało się paru ludzi, może jakieś kontakty się nawiązało” (Kolb15).
W ramach projektu systemowego klienci ośrodka pomocy społecznej maja możliwość
skorzystania z kursów i szkoleń. Do pozytywnych efektów tego działania należy zatrudnienie
kilku osób (6 na 15 biorących udział w projekcie) Pracownicy socjalni potwierdzają
spostrzeżenia klientów w zakresie połączenia kursu z długotrwałą praktyką – pracą
zawodową „Fajnie by było aby po tych kursach była możliwość, w stu procentach załatwienia
wszystkim osobom pracy (…) przynajmniej przez rok, to by była świetna sprawa, albo nawet
pół…” (C8FGI), „Właśnie, żeby ukończyły i żeby od razu z rozmachu szła…, a nie ma tego…”
(C5FGI). Jak zaznaczają pracownicy ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu bardzo
ciężko jest powiązać szkolenia z częścią praktyczną – możliwością zatrudnienia, gdyż rynek
pracy jest nasycony. Jedna z uczestniczek opisała sytuacje gdy organizacja pozarządowa
realizując projekt szkoleń i staży miała problem z znalezieniem placówek w których można
byłoby realizować część praktyczną. „Przepraszam, że przerwę, ale na przykład
Stowarzyszenie „NIL” w Kolbuszowej właśnie robiło coś takiego, że e… niby jest w założeniu
pół roku tego stażu, zapewniali, ale no niestety taki jest rynek pracy a nie inny i nie mogli im
zapewnić, po prostu była…, ja nie wiem, może dwie albo trzy osoby podjęły pracę dosłownie
na pięćdziesiąt osób, tak że bardzo, bardzo mało i one nie były w stanie zapewnić chociaż to
było w założeniu, tak że to jest u nas nierealne…” (C8FGI).
Pozytywnym efektem kursów jest także, zmiana postawy kursantów, gdyż zdaniem

nawiązują relacje pomiędzy sobą. Ważnym aspektem działań szkoleniowych są zajęcia
psychologiczne w ich ramach, co umożliwia podniesienie samooceny uczestników szkoleń
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pracowników socjalnych zaczynają oni dbać o swój wygląd oraz wychodzą z domu oraz
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„Różnych szkoleniach, tak. I te kobiety były dwadzieścia lat zamknięte w sobie, pracownicy
ich znali i tam się działo coś źle, dopiero teraz one się otworzyły, gdy słyszą, że trzeba się
otwierać” (R2FGI), „Tak,
Tak, na przykład moja tutaj klientka, po prostu no oskarżyła męża
o alimenty…,, tak że zwróciła się do sądu o alimenty i przyznała sięę wreszcie, że pije także (…)
A miesiąc wcześniej…,
j…, wcześniej byłam z koleżanką, to zapierała się „na
na żywego”, że nie pije,
mąż jest w ogóle wspaniały i w ogóle” (C8FGI).

Wykres 8.

Chęć uczestnictwa w kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.

0
18
Tak
32

Nie
Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów deklarowała chęć uczestnictwaa w kursie lub szkoleniu
podnoszących lub zmieniającym
ym kwalifikacje. Najbardziej preferowane przez respondentów
kursy i szkolenia to te związane z obsługą komputera lub kasy fiskalnej,, opieką nad osobami
starszymi, gastronomią. Część respondentów podkreślała,
podkreśla że tak naprawdę nie jest istotne
w jakiego rodzaju kursie miałby uczestniczyć,
uczestniczyć, byle tylko ten umożliwił im 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 chore,
muszą opiekować się osobami zależnymi
zależnymi oraz tym, że nie wierzą by uczestnictwo w kursie
lub szkoleniu mogło w jakikolwiek sposób zmienić ich sytuację materialną.
materialną.

zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu/kursie. Jedna z respondentek tak przedstawia
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Część osób uczestniczących w indywidualnych wywiadach
wywiadach pogłębionych była
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sytuację: „Zapisałam się na miesięczne szkolenie „opieka do dzieci i osób starszych”. To jest
szkolenie z UE i ma być też miesięczne stypendium. No i za bilety maja wracać, ale tego
jeszcze nie ma” (Kolb13). Jak wskazuje jeden z respondentów: „Po prostu mógłbym wziąć
udział w jakimś szkoleniu, chętnie, jeżeli ktoś zagwarantowałby mi że będę miał potem pracę,
bo mówię, mam kilka zawodów, konkretnych zawodów, a jest ciężko o pracę (…) Może jako
agent ochrony. Pojawiła się ostatnio oferta pracy w zakładach w Nowej Dębie i jednostki
wojskowej, gdzie potrzebowali, ale czy za pól roku, czy za rok będą potrzebowali, no to nie
wiem” (Kolb04). Jedna z respondentek, która wcześniej uczestniczyła w szkoleniu w zakresie
obsługi kasy fiskalnej tak przedstawia swoją chęć do uczestnictwa w kolejnych kursach: „Na
początku jak zostałam zweryfikowana do tego kursu to tak sobie pomyślałam na czym to
polega? Po co mi to? Teraz to tak sobie myślę, że jeszcze przydałby mi się opieki nad
starszymi osobami. Tu niedaleko jest taki ośrodek w Górnie i może i tam bym się prędzej
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dostała do pracy gdybym miała taki kurs. To jeszcze taki kurs chciałabym odbyć”(Kolb15).
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3.4.

Sytuacja klientów pomocy społecznej na rynku pracy

Ponad połowa respondentów z powiatu kolbuszowskiego była zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Czas pozostawania w rejestrze
urzędu wynosił na ogół powyżej 36 miesięcy. Pozostałe osoby określiły siebie jako osoby
niepracujące poszukujące lub nieposzukujące pracy. W dużej części respondenci poszukują
pracy ponad 36 miesięcy. Część badanych dopiero zaczęła poszukiwać pracy (poszukują jej
nie dłużej niż rok).
Występujące bezrobocie wśród kobiet na terenie powiatu zostało zasygnalizowane
podczas zogniskowanego wywiadu grupowego przez pracowników socjalnych „No w naszej
gminie na przykład, w Gminie Cmolas tym takim najbardziej problemem, który nas tutaj
nurtuje i występuje to jest bezrobocie ponieważ, no i to głównie wśród kobiet, ponieważ no
kobiety nie mogą znaleźć tej pracy nawet w obrębie gminy, a czy nawet dalej poza …czy
w powiecie ponieważ nie ma tych miejsc pracy, tak że to jest u nas takim najważniejszym
jakby problemem. Bezrobocie wśród kobiet właśnie” (C6FGI).
Co czwarty respondent nigdy nie pracował zawodowo. Wśród osób, które posiadały
doświadczenie zawodowe przyczyną utraty ostatniej pracy była głównie likwidacja firmy lub
zajmowanego stanowiska oraz ciąża i konieczność opieki nad dziećmi. Jak wskazuje jedna
z respondentek: „Wyszłam za mąż. Urodziłam bliźniaki i poszłam na urlop wychowawczy. Po
urlopie wychowawczym zostałam zwolniona. To było w 2000 roku. Od tego czasu jestem bez
pracy” (Kolb12).
Badani z powiatu kolbuszowskiego deklarowali, że co prawda starają się aktywnie
poszukiwać pracy jednak działania w tym celu podejmują na ogół sporadycznie – nie częściej
niż raz w miesiącu. Działania te na ogół polegają na: odwiedzaniu potencjalnych
pracodawców i pytaniu o możliwość podjęcia zatrudnienia, rozmowach ze znajomymi oraz
czytaniu ogłoszeń prasowych lub w miejscach ogólnie dostępnych. Badani na ogół
poszukiwali pracy na terenie całego powiatu kolbuszowskiego lub na terenie własnej gminy.
Osoby badane na ogół skłonne są poświęcić do 30 minut na dojazd do pracy, znaczna
część respondentów deklaruje możliwość dojazdu do pracy od 30 do 60 minut. Zdecydowana

wymagałaby tego praca. Niechęć do zmiany miejsca zamieszkania nawet w sytuacji
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większość poszukujących pracy nie dopuszcza możliwość zmiany miejsca zamieszkania, jeśli
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znalezienia pracy, która by tego wymagała wynika głównie z deklaracji respondentów, że tu
jest nasz dom, ojcowizna, tu się przyzwyczailiśmy.
przyzwyczailiśmy Ważną kwestią związaną z niechęcią
zmiany miejsca zamieszkania jest posiadanie
posiadanie dzieci, które uczęszczają do lokalnej szkoły oraz
stan zdrowia.

Wykres 9.

Czy z własnej inicjatywy poszukuje Pan(i) pracy?

0
0
5

6

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

20

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

Źródło: opracowanie własne.

Osoby, które nie poszukiwały pracy jako przyczynę braku swojej aktywności
akty
w tym
zakresie wskazywały konieczność zajmowaniem się dziećmi i domem, własną chorobę
i niepełnosprawność lub opiekę nad osobą zależną oraz podeszły wiek. Tak swoją sytuację na
rynku pracy opisuje jeden z respondentów: „Człowiek
„ złowiek już po pięćdziesiątce.
pięćdziesiątc Kto w takim
wieku chce przyjąć pracownika?
pracownika Po co mu potrzebny? Jeszcze w dodatku co ja w Siarce
pracowałem dwadzieścia pięć lat. To wiadomo jakie zdrowie jest…”
jest… (Kolb01). Inna
respondentka tak przedstawia swoją sytuację na rynku pracy: „Co
„Co z tego ze jeżdżę
jeż
szukam
pracy, jak nie ma pracy. Jakby była praca to nie ma dojazdu, a wie pan troje dzieci na

dziećmi co zrobić” (Kolb07).
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utrzymaniu w takim wieku. To nie takie proste o pójść
pójść na trzecią zmianę , a potem z tymi
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Większość respondentów nie planuje podjąć jakichś aktywnych działań, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Deklarowali w swoich wypowiedziach, iż zrobili już
wszystko co mogli by znaleźć pracę - już nie wierzą i nie widzą sensu w dalszym aktywnym
poszukiwaniu pracy.
Zdaniem respondentów największą przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej
pracy jest konieczność opieki nad dziećmi, podeszły wiek, brak odpowiednich ofert oraz
problem z dojazdem związany ze słabą komunikacją publiczną.
Niemal wszyscy respondenci zadeklarowali, że podczas poszukiwania pracy ich płeć
oraz sytuacja materialna były przeszkodą w jej otrzymaniu. Również wiek i stan zdrowia
stanowił w przekonaniu większości respondentów przeszkodę w otrzymaniu pracy. Jak
wskazuje jeden z respondentów: „czuje się niedowartościowany, bo mówię, wykształcenie
mam typowo budowlane i z tymi zawodami, które ja posiadam, gdyby dzisiaj firmy istniały
tak, jak było kiedyś to miałbym pracę na tysiąc procent i … Głównie chodzi mi o tą pracę, że
człowiek czuje się taki trochę odrzucony, tym bardziej, że preferują po prostu nawet ludzi
zdrowych. Ostatnio było tak, że w Gminie przyjmują ludzi zdrowych. Ja też jestem kierowcą
i też mógłbym pracować, ale nikt nie zainteresuje się tym żeby zatrudnić osobę
niepełnosprawną” (Kolb04).
Obecni na zogniskowanym wywiadzie grupowym pracownicy socjalni zwrócili uwagę,
że sytuacja materialna nie wpływa znacząco na bycie wykluczonym. Większe znaczenie ma
płeć, a w tym względzie kobiety są w nieuprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy. „Sytuacja
materialna, przynajmniej myśmy się nie spotkały, że…, że z takiego względu osoba była
niezatrudniona. Bardziej na to, że mają dzieci, małe dzieci…” (R1FGI), „Tak mamy właśnie
takie informacje od nawet tych dużych zakładów zatrudniających, jeden zakład duży, ale to
jak tylko dzieci, a jak jest na macierzyńskim to później już nie ma szans powrotu do pracy”
(R2FGI). Przy poszukiwaniu pracy ważne są także w opinii pracowników GOPSów wiek oraz
sytuacja zdrowotna.
Badani zostali poproszeni o podanie swojej największej zalety i wady jako
potencjalnego pracownika. Wśród wymienianych przez respondentów zalet najczęściej

punktualność, rzetelność, komunikatywność. Należy zaznaczyć, iż 10 respondentów na 50-ciu
nie potrafiło podać żadnej swojej zalety jako potencjalnego pracownika.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 40

pojawiały się pracowitość oraz uczciwość. Rzadziej respondenci wymieniali dobry charakter,
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Wśród najczęściej wymienianych wad osób postrzegających się jako pracownika
znalazła się nerwowość. Rzadziej wymienianymi wadami były: wiek i stan zdrowia,
posiadanie dzieci, kłopoty z dojazdem (dostępem do komunikacji publicznej), niecierpliwość,
brak wykształcenia oraz nieumiejętność obsługi komputera. Czternastu respondentów nie
potrafiło wymienić żadnej własnej wady jako potencjalnego pracownika.
Badani zostali poproszeni również o ustosunkowanie się do wparcia udzielonego im
jako osobom bezrobotnym przez instytucje rynku pracy (głównie Powiatowy Urząd Pracy).
Respondentom 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. Respondenci otrzymali również zasiłek dla
bezrobotnych a także zostali skierowani na szkolenia. Części osób udzielono poradnictwo
zawodowe lub pośrednictwo pracy. Jak wskazuje jedna z respondentek: „przez pięć lat to
podpisywałam te listy. No ale później dzieci małe, coś dwa razy nie pojechałam i sami zerwali
umowę, bo to jeszcze wtedy było co miesiąc systematycznie. No i oferty żadnej nie dostałam
o prace” (Kolb02). Inna również podobnie określa swoje relacje z urzędem pracy: „Jestem
zarejestrowana w Urzędzie Pracy, no ale żadnej pracy mi w Urzędzie Pracy nie
zaproponowali, bo ponoć nie ma pracy. Jest więcej osób, które jeżdżą i się podpisują i nie ma
pracy” (Kolb05). Kolejna zaś wskazuje: „W tamtym roku też skorzystałam ze szkolenia
z Urzędu Pracy, też na poszukiwanie pracy (kurs aktywnego poszukiwania pracy) no i dalej
jeżdżę, podpisuje się jako osoba gotowa do pracy, ale tej pracy dalej jak widać nie ma. No
i nie wiem co to dalej będzie? Czy się w ogóle wypisze z tego UP? Czy dalej tak będę jeździć co
trzy miesiące? Przecież to też kosztuje, i bilety i czas, nie wiem” (Kolb07).
Zdaniem respondentów urzędy pracy powinny pomagać osobom bezrobotnym
w znalezieniu pracy, poprzez oferowanie pracy zbieżnej z kwalifikacjami lub ukończonymi
kursami i szkoleniami. Jak wskazuje jeden z respondentów: „Urząd Pracy w zasadzie robi to
co powinien, proponuje miejsca pracy ale sam muszę osobiście skontaktować się
z pracodawcą i z rozmowy wynika ze po porostu jest ciężko. Być może jakiś inny ośrodek,
jakiś ośrodek pomocy rodzinie, czy coś takiego, żeby zorganizował jakieś komórki, które
jakieś

miejsca

pracy

dla

długotrwale

bezrobotnych,

czy

dla

niepełnosprawnych i wtedy im proponować, jeżeli byłyby to realne miejsca pracy, które
pracodawca rzeczywiście chce przyjąć” (Kolb04).
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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,
udzielonego wsparcia lub pomocy.
Wykres 10.

Ocena funkcjonowania PUP
o możliwych formach pomocy.

pod

względem

informowania

klient
klientów

Zdecydowanie pozytywnie

1

4

Raczej pozytywnie

1
9

0

Ani pozytywnie, ani
negatywnie
Raczej negatywnie

13

Zdecydowanie
negatywnie
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Bezrobotni respondenci raczej pozytywnie ocenili urząd pracy pod względem
fachowości i kompetencji pracowników oraz udzielonego wsparcia. Słabiej została oceniona
przez respondentów kwestia informowania
inf
klientów urzędu pracy o możliwych do uzyskania
formach pomocy. Najsłabiej respondenci
respondenc ocenili aspekt traktowania interesantów przez

Str. 42

pracowników urzędu pracy.
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3.5.

Umiejętności i kwalifikacje klientów pomocy społecznej

Badanie miało również na celu
elu określeniu kapitału ludzkiego (umiejętności
i kwalifikacji) osób będących
ch klientami pomocy społecznej.
społecznej W kwestionariuszu wywiadu
uwzględniono

pytania

odnoszące

się

do

posiadania

prawa

jaz
jazdy,

certyfikatów

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

Wykres 11.

Posiadaniee prawa jazdy.

15

Tak
Nie

35

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów nie posiadała żadnych uprawnień do
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
echanicznych. Rzadziej niż co trzeci badany posiadał prawo jazdy najczęściej kategorii B.
Zdecydowana
umiejętności/kwalifikacji
kwalifikacji

większość

badanych
badanych

potwierdzonych

nie

certyfikatem

posiadała
lub

dodatkowych

zaświadczeniem.

Wśród

potwierdzonych certyfikatem bądź zaświadczeniem umiejętności dominowały
dominował związane
Jednak jak wskazuje jeden z respondentów:
respondentów: „Do
„
1992 roku

pracowałem zawodowo w zawodzie wyuczonym, jako cieśla. Później sam podnosiłem swoje
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z obsługą kas fiskalnych.
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kwalifikacje poprzez zrobienie kursów prawa jazdy na samochody ciężarowe, żurawie
wieżowe, koparki, koparko-ładowarki,
ładowarki, a ostatnio na wózki widłowe. Czyli
Czyli tych uprawnień
mam dużo ale ze znalezieniem pracy jest problem, bo każdy
każdy pracodawca potrzebuje kogoś
z doświadczeniem” (Kolb04).

Wykres 12.

Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.
zaświadczeniami

9

Nie
Tak
41

Źródło: opracowanie własne.

Wśród posiadanych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które jednak nie są
potwierdzone formalnie w żaden sposób respondenci
respondenci posiadają te związane z gotowaniem
i pieczeniem oraz krawiectwem. Kilku respondentów deklarowało znajomość języka
j
obcego,
był to na ogół język włoski.
Zdecydowana większość respondentów nie rozważała ani nie rozważa aktualnie
możliwość podjęcia pracy na własny rachunek. Badani
Badani zostali poproszeni również
o wyobrażenie sobie sytuacji, że otrzymali ofertę wparcia przy założeniu własnej działalności
gospodarczej oraz wskazanie tych aspektów, które mogłyby budzić ich obawę przed
podjęciem takiej decyzji. Brak wsparcia finansowego oraz towarzyszący strach przed
pojęciem ryzyka pożyczenia pieniędzy na ten cel stanowiło najważniejszą obawę przed
podjęciem takiej decyzji. Osoby
Os
te obawiały się również „biurokracji
biurokracji” towarzyszącej
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towarzyszyłaby raczej mała obawa związana z niepostrzeganiem siebie jako osoby
nadmiernie operatywnej oraz strach przed „nie poradzeniem” sobie.

Wykres 13.

Rozważanie możliwości podjęcia pracy na własny rachunek..

7

Nie
Tak
43

Źródło: opracowanie własne.

Posiadanie informacji o możliwości założenia
założenia własnej działalności gospodarczej
i otrzymania wsparcia na ten cel wśród podopiecznych potwierdzają pracownicy socjalni:
s
„A
A odnośnie tych projektów to dużo w terenie słyszymy chwalą właśnie te pożyczki na
możliwość otwarcia działalności gospodarczej…”
gosp
(R4FGI). Problemem jest utrzymanie
działalności po okresie wsparcia przysługującym z projektów z Unii Europejskiej
uropejskiej czy urzędu
pracy. W trakcie spotkania pracownicy socjalni zwrócili uwagę na trwałość przedsięwzięcia
jakim była założona kwiaciarnia
kwiaciarn „zwijają się teraz, bo po prostu nie wychodzą na tym. Nasze
Panie, które ukończyły kurs florystyczny w tamtym roku…, Pani tu otworzyła kwiaciarnię, no
ale co z tego, jak no to jest dwie kwiaciarnie na taką miejscowość i mówi Pani, że ona sama
żeby jedna się mogła utrzymać, to będzie miała problem.
problem. Przez ten rok to dostanie
z bezrobocia zwrot tych ZUS-ów,
ów, to jeszcze jakoś tego, ale no żadna z naszych Pań po prostu
nie…, nie…” (R1FGI). Teren powiatu i obszar z nim graniczący nie stanowi często

będzie miał, kto tego kupić,, kto tego skonsumować i za co kupić przede wszystkim, nie? Bo tu
są biedni ludzie też, u nas też.” (C8FGI).
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wystarczająco
o rozległego rynku zbytu: „No, bo nawet jeśli otworzą tą działalność, to nie
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3.6.

Zagrożenie dziedziczeniem wykluczenia społecznego
społecznego

Bieda i wykluczenie społeczne są zjawiskami złożonymi, posiadającymi liczne
przyczyny i konsekwencje.
je. Zwłaszcza bieda długotrwała i chroniczna może zwiększać
niebezpieczeństwo utrwalenia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych
swyc
rodziców. Wychowanie się w rodzinie ubogiej nie determinuje jednoznacznie sytuacji
powielenia życiorysu rodziców przez jednostkę, niemniej jednak bieda jest czynnikiem, który
w dużym stopniu może ograniczać możliwości rozwoju i awansu społecznego.

Wykres 14

Rodzice korzystali ze wsparcia pomocy społecznej.

0

Nie
Tak
50

Źródło: opracowanie własne.

Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze
wsparcia instytucji pomocy społecznej.
społecznej Żaden z 50-ciu respondentów
respondent
w powiecie
kolbuszowskim nie wskazał, by rodzice lub teściowie również pobieralili zasiłek z pomocy
społecznej. Był to jedyny z badanych powiatów, w których respondenci nie deklarowali
międzypokoleniowego korzystania z pomocy społecznej. Ogólnie na 300 osób
os
biorących
w badaniu - 60 respondentów deklarowało, że ich rodzice lub teściowie korzystali lub
korzystają z pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zwracają uwagę, że za parę lat może

korzystania z pomocy społecznej. „Mama prowadzi, mama sugeruje (…) że dostaje za nic
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wystąpić problem dziedziczenia wykluczenia,
wykluczenia, gdyż dzieciom przekazywane
przekazywan są wzorce
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pieniążki.” (R1FGI), „Że opieka to nic złego, a w ogóle to jest fajna instytucja, nie? (…) uczy
rodzinę takiej pewności do tej opieki, że to jest nic takiego, że jest to takie naturalne” (C8FGI).
Osoby korzystające z pomocy społecznej posiadające dzieci zaznaczają, że dorosłe
dzieci zaczną pomagać finansowo rodzicom. Jak podkreśla jedna z respondentek:
„Chciałabym żeby dzieci się wykształciły i zaczęły mi pomagać”(Kolb12).
Jak wskazują badania społeczne najbardziej charakterystyczną obecną cechą ubóstwa
i wykluczenia społecznego w Polsce jest jej stosunkowo młody wiek. Wśród osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym występuje znaczna nadreprezentacja
dzieci i młodzieży.
W większości gospodarstw domowych objętych badaniem przebywały dzieci w wieku
szkolnym. Jedynie w niewielu przypadkach respondenci posiadający dzieci deklarowali, że
brakowało im środków finansowych na zakup niezbędnych zeszytów i książek. W niemal co
drugim

gospodarstwie posiadającym dzieci, któreś z nich posiadało jakieś wyróżnienia

w szkole. W niemal co czwartym gospodarstwie rodzice byli wzywani do szkoły w sprawie
dzieci.
Konieczności szybkiego, własnego utrzymania się często jest przyczyną niskiego
poziomu wykształcenia respondentów. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Ja mam tylko
podstawowe wykształcenie. Nie miałam kiedy się uczyć, bo musiałam pracować. Pracowałam
już od szesnastego roku życia” (Kolb10).
Inna respondentka wskazuje na ograniczenia finansowe związane z zakupem
podręczników szkolnych dla dzieci: „Troje dzieci, najstarszy chłopak do technikum chodzi,
sześćset złotych same podręczniki i to nie kupuje się w jednym miesiącu tylko się kupuje już
wcześniej po dwie po trzy , żeby wystarczyło na całą trojkę” (Kolb07).
Na sytuację dzieci w systemie edukacji może wpływać również fakt, że znacznej części
rodziców nie stać na opłacenie Internetu czy zakup komputera, który w chwili obecnej może
być postrzegane jako ważne narzędzie edukacyjne. Jak wskazuje jedna z respondentek,
Internet: „dzieciom do szkoły potrzebny. No trzeba chodzić do sąsiadów bo nieraz jest tak, że
jest zadanie ze szkoły” (Kolb02). Jak opisuje kolejna respondentka: „Wszystko się robi dla

jako tako wszystko potrzebne i dlatego maja ten Internet, ale slaby, najtańszy bo na droższy
nas nie stać” (Kolb07).
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dzieci, bo wszystko dzieciom. Przecież ja się mogę bez tego obejść, a dziecku jest do szkoły
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Problemem przy przyznawaniu pomocy jest ukrywanie dochodów z tzw. „pracy na
czarno”: „Jeszcze faktycznie jak ktoś nawet pracuje zawodowo i najniższą krajową zarobi
i mają kilkoro dzieci i przekroczy im ten dochód 351 i im się na przykład nie da pomóc (…) to
jest najgorsze, a taka osoba, która ma jedno dziecko, pracuje i na przykład wyjeżdża mąż za
granicę, no to im nie przekracza.” (C8FGI). „Tak żeśmy pod koniec roku, przeżywały taką
sytuację, jest dziesięcioro dzieci, rodzic no… jeden pracuje, a drugi nie ma
udokumentowanych dochodów, do których się przyznaje, że ma. Częściowo oświadczenie
pisze, ale gdy doszło do tego, że nie możemy im dać, bo przekracza ten dochód…, dziesięcioro
dzieci…, to się wyparł, że żadnych dochodów nie dostaje. No i… sytuacja taka, że nie możemy
pomóc, bo wiemy to i rodzina się gniewa na nas, gniewa, że w ogóle nie przyszła po pomoc
już teraz.” (R2FGI).
Ważnym aspektem poruszonym podczas zogniskowanego wywiadu grupowego było
dożywianie dzieci. Jak wynika, z opinii przedstawicieli GOPSów różne instytucje uczestniczą
w dożywianiu. Zdarzają się jednak przypadki w którym rodzice zabiegają o dożywianie
a dzieci wstydzą się korzystać z dożywiania. „I co roku jest większy problem, bo taka
młodzież, my tu tyle się odzwonimy i w ogóle tyle papierów „przerabiamy”, a on okazuje się
później, że on nie chodzi na obiady, bo on się wstydzi. A mama przyjdzie i: „Proszę Panią, no
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ale on też, dla tego dziecka też” (C5FGI).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie kolbuszowskim

3.7. Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej
W co trzecim badanym gospodarstwie ktoś z domowników
mowników przebywał lub przebywa
za granicą w celach zarobkowych. Kierunki migracji to przede wszystkim: Niemcy, Anglia,
Włochy oraz Francja.. Wśród wybieranych krajów w celach zarobkowych
zarobkowych pojawiają się
również: Grecja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria oraz Irlandia.
Czas
as pracy za granicą na ogół wynosi do sześciu miesięcy.. Stosunkowo rzadziej
występują wyjazdy na okres dłuższy niż 3 miesiące.. Rodzaj wykonywanej pracy za granicą to
wszelkiego rodzaju prace fizyczne związane ze zbiorami owoców,
owoców, opieką nad osobami
starszymi i dziećmi, sprzątaniem.

Wykres 15.

Czy któryś z domowników przebywał za granicą?

18

Nie
32

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Jeden z respondentów tak przedstawia pozytywne i negatywne strony wyjazdów:
„Trudno mi powiedzieć, dlatego że finansowo na pewno pozytywne, ale rozłąka i nie bycie
razem z rodzina, negatywne. Przy czym podejrzewam, że na południu Polski wiele rodzin
doświadczyło tego, bo zawsze tam gdzieś ktoś był”
był (Kolb04). Respondentka, której syn

Przedtem na początku było lepiej, a teraz jest gorzej, zarobki są zrównane i też
te jest tak ciężko
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pracuje
je za granicą (piekarz, Włochy) podkreśla:
podkreśla „za granicą dzieje się tak samo jak w Polsce.
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o pracę” (Kolb09). Na podobne problemy wskazuje również inna z respondentek:
respond
„No tak
córka teraz pojechała i przez pół roku siedziała nie miała pracy. Dopiero miesiąc jak zaczęła
pracować, ale mówi, że ciężka praca i nie chcą wypłacać.
wypłacać. Tak, że ciężko jest i za granicą
granic
znaleźć pracę” (Kolb10).

Wykres 16.

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

9

Nie
Tak
41

Źródło: opracowanie własne.

W większości gospodarstw domowych nie rozważa się możliwości podjęcia pracy
zarobkowej za granicą. Wśród najczęstszych powodów podawanych jako
j
przeszkoda
w zagranicznych wyjazdach w celach zarobkowych były przede wszystkim:
wszystkim brak możliwości
pozostawienia dzieci pod czyjąś opieką lub obawa przed pozostawaniem
pozostawaniem dzieci bez własnej
opieki oraz zły stan zdrowia. Wśród innych powodów respondenci podawali:
podawali: brak funduszy,
brak kontaktów ułatwiających podjęcie pracy za granicą, niechęć do rozłąki z rodziną.
Dziewięciu respondentów zaznaczyło, że decyzja o wyjeździe została już podjęta, ale
w chwili obecnej oczekują oni na rozpoczęcie sezonu lub konkretną
konkretną ofertę pracy. Jedna
z respondentek chciałaby wyjechać do pracy za granicę, ale nie ma kontaktów, które
ułatwiłyby jej znalezienie: „Chciałaby
Chciałabym pojechać do pracy sezonowej w rolnictwie, a do innej

Polacy to już wszystko wytłumaczą”
wytłumaczą (Kolb15). Inna respondentka, której mąż rozważa
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raczej nie. Wszystko jedno do jakiego kraju. Nie trzeba znać języka bo tam są Polki albo
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podjęcie pracy poza granicami kraju, lecz niestety nie ma żadnej oferty legalnej pracy, tak
opisuje swój stosunek do wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych: „Chciałabym żeby
w ogóle nie wyjeżdżał był z rodzina i żeby tu były większe zarobki. Tak byłoby najlepiej. Wcale
nie jest dobrze gdy jedno z rodziców od dzieci odjedzie i jedno za drugim tęskni, dzieci tęsknią
i w ogóle taka rodzina może się później rozpaść. Ja wcale nie jestem za tym żeby któreś
z rodziców musiało zostawiać dzieci i jechać i spędzać tam czas. Ja jestem za tym żeby być
tutaj w Polsce i wspierać się wzajemnie” (Kolb05).
Występujące migracje zarobkowe zdaniem pracowników socjalnych spowodowane są
brakiem pracy i rosnącym bezrobociem. „No i z tego powodu też dużo osób opuszcza naszą
gminę ponieważ wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, szczególnie ludzie młodzi, no bo nie mają
zatrudnienia no, no dlatego też wyjeżdżają,” (C6FGI). Uzyskiwanie dochodów za granicą
przez członków gospodarstw domowych nie powoduje zaprzestania korzystania z pomocy
społecznej. W trakcie FGI została przytoczona przez jedną z respondentek sytuacją opisująca
to zjawisko: „Przypomniała mi się anegdotka, jak jedna pani przyszła do pani Kierownik po
zasiłek… na bieżące potrzeby i pani Kierownik mówi: Ale Twój mąż dopiero wrócił z zagranicy,
zarobił pieniążki. No tak, no ale zarobił na dom i co pani sobie wyobraża, że z czego będziemy
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żyć? To jest na dom odłożone, a nam brakuje na bieżące potrzeby” (R4FGI).
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3.8.

Zagrożenie wykluczeniem przestrzennym wśród klientów pomocy
społecznej

Wykluczenie przestrzenne jest zasadniczą postacią wykluczenia społecznego. Miejsce
zamieszkania ma bowiem znaczenie w odniesieniu do 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.
Zdaniem badanych z powiatu kolbuszowskiego miejsce zamieszkania nie ma wpływu
na ich sytuację materialną. Badani deklarowali brak problemów z dostępem do środków
komunikacji publicznej. Respondenci w dużej części wskazywali, że odległość do najbliższego
przystanku komunikacji publicznej wynosi do 500 metrów. By dostać się do najbliższego
miasta respondenci na ogół korzystają ze środków komunikacji publicznej. Co piąty
respondent w tym celu korzysta z samochodu by dostać się do najbliższego miasta.
Jak wskazuje jedna z respondentek: „nie tak prosto znaleźć pracę kiedy nie ma
dojazdów, bo zniesione zostały. Chyba musiałabym sobie kupić samochód i zrobić prawo
jazdy i wtedy swoim własnym „kosztem” bym szukała” (Kolb10). O problemach
komunikacyjnych wypowiadali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej. „To mamy
takie miejsca, w samej gminie jest jeden autobus dziennie i…, i nawet ten dojazd do pracy (…)
No to też jedna nasza Pani po kursie dostała propozycję w Kolbuszowej, ale na dwie zmiany
i nie miała później czym dojechać po prostu z powrotem do miejsca zamieszkania i musiała
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zrezygnować” (R1FGI).
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3.9.

Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym wśród klientów pomocy
społecznej

Dla zjawisk społeczno-gospodarczych coraz większe znaczenie mają technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT). Komputery i Internet są wykorzystywane coraz
powszechniej, m.in. do komunikacji z najbliższymi, poszukiwania ofert pracy, rejestracji do
przedszkola czy szkoły itp. Wielu autorów 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 na:
•

Barierę mentalną – określającą brak doświadczenia w korzystaniu z technologii
informacyjno-komunikacyjnych, wynikający m.in. z braku zainteresowania, obawy przed
używaniem komputera;

•

Barierę majątkową – brak komputera a także dostępu do Internetu ze względu na ich
cenę;

•

Brak umiejętności obsługi komputera, spowodowany zbyt małym stopniem użyteczności
aplikacji, brakiem odpowiedniej edukacji bądź wsparcia ze strony otoczenia;

•

Barierę wykorzystania – brak możliwości wykorzystania potencjału ICT.
Wykluczenie cyfrowe jest definiowane m.in. poprzez brak komputera i dostępu

Internetu. W kolejnej grupie definicji akcentowany jest czynnik związany z możliwościami
wykorzystania ICT. W innych podkreślane są umiejętności cyfrowe pozwalające w sposób
efektywny wykorzystać ICT.
W projekcie zwrócono uwagę na kwestię posiadania komputera i dostępu do Internetu,
wykorzystania tych narzędzi i umiejętności ich obsługi oraz motywację do korzystania z nich.
Badano również bariery związane z ICT. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Nie stać nas bo
tak jak mówię Panu, no jak mało pieniędzy to trzeba myśleć to co potrzebniejsze. Dzieciom

założyliśmy tylko ze względu na dzieci bo zawsze cos tam było na lekcjach zadawane, to cos
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potrzebny jest, nawet pasowałby” (Kolb02). Inna z respondentek podkreśla: „Internet
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tam wyszukać w Internecie albo w encyklopedii.
encyklopedii. W encyklopedii nie wszystko można znaleźć”
znaleźć
(Kolb05).
Większość gospodarstw domowych nie posiadała komputera z dostępem do Internetu.
Gospodarstwa domowe te w większości zmierzają do zakupu komputera lub/i podłączenia
Internetu niemniej jednak na ogół zmiana tej sytuacji nie nastąpi wcześniej niż w przeciągu
roku od przeprowadzenia badania.
badania
Powodem niekorzystania z Internetu jest na ogół brak środków finansowych na ten cel.
Inną barierą jest brak umiejętności korzystania z komputera i z Internetu.
Internet Jak podkreśla
jedna z respondentek: „No
No przydałby się bo dzieci rosną. Przydałby się jako pomoc szkolna,
czy… na razie nie stać mnie na Internet. W sumie nie dużo kosztuje
kosztuje ale co miesiąc są opłaty
i wszystko, no i jeszcze Internet, no to już całkiem zabrakłoby na życie”(Kolb06)
(Kolb06).

Wykres 17.

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

15

Nie
35

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Co drugi respondent nigdy nie korzystał z Internetu. Respondenci korzystający
korzystają
z komputera i Internetu najczęściej robią to w domu lub znajomych czy rodziny. W tygodniu
poprzedzającym badanie respondenci najczęściej wykorzystywali Internet do kontaktu
z rodziną i znajomymi, szukania różnego rodzaju informacji oraz szukania ofert pracy.
pracy

oceniam, dlatego że różnego rodzaju przepisy, w tym to że na przykład przysługuje mi zasiłek
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Tak ocenia
ia jeden z respondentów wykorzystanie Internetu: „Bardzo
Bardzo pozytywnie
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stały, to wszystko znalazłem w Internecie . W Internecie praktycznie można znaleźć wszystko
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to, co człowieka interesuje” (Kolb04).
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3.10. Bariery psychologiczne i społeczne
Doświadczanie ubóstwa oraz poczucie wykluczenia może powodować pewne
napięcia psychiczne i społeczne i stanowić barierę w kontaktach społecznych. W ramach
prowadzonych badań respondenci zostali poproszeni o określenie najczęstszego sposobu
reakcji na pojawiające się problemy. Wśród wymienianych sposobów reakcji dominowały
spokojne szukanie rozwiązań, nie załamywanie się. Część osób na problemy reaguje
zdenerwowaniem.
Ograniczone środki finansowe mogą być przyczyną zaburzeń i oporów w kontaktach
interpersonalnych. Jak opisuje jedna z respondentek: „Domem się zajmuję i mało jestem
z ludźmi w kontakcie bo się czuję taka mała , że nie mam nic i nie wychodzę” (Kolb18). Część
respondentów z powiatu kolbuszowskiego deklarowała, że często zdarza im się doświadczać
poczucia odrzucenia (takie doświadczenie często lub rzadko towarzyszy 9 na 50
respondentów).

Respondenci

doświadczają

również

poczucia

wstydu

(10

osób),

lekceważenia (7 osób), wyśmiania (6 osób), poniżenia (5 osób).
Osoby korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej w powiecie
kolbuszowskim są niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej. Relacje z najbliższą i dalszą
rodziną są natomiast raczej powodem do zadowolenia. Respondenci są raczej zadowoleni ze
swoich relacji z sąsiadami. Jak wskazuje respondentka: „Sąsiedzi są super, jak coś trzeba

Str. 56

pomoc to pomogą” (Kolb03).
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3.11. Ocena uwarunkowań społeczno-gospodarczych
Respondenci zostali poproszeni o określenie jak transformacja systemowa oraz
wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na ich sytuację materialną. Część osób nie
potrafiła określić, nie posiadała własnego zdania na temat zmiany swojej sytuacji materialnej
po 1989 roku. Co trzeci respondent wskazywał na pogorszenie się sytuacji materialnej
w stosunku do czasów przed transformacją ustrojową. Pogorszenie to, ma zdaniem
respondentów, związek przede wszystkich z coraz mniejszą liczbą ofert pracy co przekłada
się na wyższej poziom bezrobocia.
Cześć respondentów wskazywała na polepszenie się własnej sytuacji materialnej po
transformacji systemowej. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 na ogół nie
zmieniło nic w sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych. Co trzeci respondent
zaznaczył, że sytuacja materialna po roku 2004 pogorszyła się głównie ze względu na
utrzymujące się bezrobocie. Również kwestia wzrostu cen przy obniżającym się lub
pozostającym bez zmian poziomie dochodów miała wpływ na pogorszenie się sytuacji
materialnej części gospodarstw domowych.
Respondenci na ogół nie są w stanie określić czy ich sytuacja materialna
w najbliższym czasie ulegnie poprawie czy pogorszeniu. Jednak co czwarty respondent
deklaruje nadzieję na jej polepszenie. Wiara w poprawę sytuacji w przyszłości wiąże się na
ogół z nadzieją, że uda się znaleźć pracę oraz z faktem, że dzieci wkrótce dorosną i same
podejmą pracę. Część respondentów deklarowała, że prawdopodobnie ich sytuacja
materialna w przyszłości ulegnie pogorszeniu. Takie przekonanie wiązało się z utratą wiary
w to, że „może być lepiej” oraz obawą o własny stan zdrowia.
Respondentka indywidualnego wywiadu pogłębionego wskazywała na rosnące
wydatki budżetu gospodarstwa domowego związane z koniecznością zakupu rokrocznie
nowych podręczników dla swoich dzieci: „Obecnie zarobki stoją w miejscu, życie idzie w górę.
Książki dla dzieci co rusz utrudniają bo wymyślają co rusz nowe i to jest głupota, bo po prostu
jak ktoś ma rodzinę, dwójkę, czy trójkę dzieci i mogą te książki być z roku na rok, a tu jest
wymyślanie jakichś nowych tytułów książek. Znowu nowe trzeba kupować, a nie wszystkie
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rodziny na to stać. Nie wiem jaka będzie przyszłość, i czy będzie lepiej” (Kolb05).
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Zdaniem znacznej większości respondentów sytuacja w kraju idzie w złym kierunku.
Częściej niż co piąty respondent był zdania, że sytuacja w kraju polepsza się. Tak opisuje
swoją nadzieję na polepszenie sytuacji jedna z respondentek: „No
„No prezydent nam się zmienił,
może on coś… te prace co obiecywał wcześniej, że będzie tyle pracy, że już nie będą
wyjeżdżać
ać za granicę, ze będzie pracy potąd w Polsce. Zobaczymy”
Zobaczymy” (Kolb07).
Swoje zdanie o złej sytuacji w kraju badani argumentują wysoką stopą bezrobocia
oraz upadającymi zakładami pracy, wysokimi cenami i opłatami oraz faktem, że elity nie
troszczą się o ludzi. Jak wskazuje jedna z respondentek: „Jest
Jest ciężko, na terenie naszej gminy
jest ciężko bo i ziemie są kiepskie jak to się mówi i urodzaje tak samo i nie ma rozwiniętych
zakładów pracy (…) jak tak ceny idą w górę i jak tak rząd będzie rządził jak rządzi to coraz
drożej będzie i coraz gorzej będzie, to mogę powiedzieć”
powiedzieć (Kolb09). Inna zaś podkreśla: „No
mamy Polskę jak na razie bez przyszłości. Obiecanki są tylko. Dla młodych jest bez przyszłości
a co dopiero w tym wieku mówić. No co ja mogę zaplanować?” (Kolb02).

Wykres 18.

Sytuacja w naszym kraju idzie w:

2

11
Dobrym kierunku
Złym kierunku
Trudno powiedzieć

37

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów, zna osoby, które dobrze sobie radzą a mimo to korzystają
ze wsparcia pomocy społecznej. Zachowanie polegające na pobieraniu zasiłków z pomocy

ponieważ takie osoby, oszukują państwo jednocześnie żyjąc na jego koszt.
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społecznej przy jednoczesnej „pracy na czarno” respondenci w większości potępiają,
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Wykres 19.

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

18

Nie
32

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Tak opisuje sytuację jedną z respondentek: „wielu
„wielu ludzi dzisiaj jest za granicą.
Dochody mają ukryte no a w sumie pracownicy socjalni prawie, że jednakowo muszą
pomagać. No tak jak mówię tych prac na czarno dużo jest… żeby ta sprawiedliwość była. No
wiadome, jeśli ktoś pracuje… ale masę ludzi to wykorzystuje czy na czarno czy za granicą,
dochody przekraczają a w sumie no później czy te zasiłki czy to rodzinne jest jednakowe”
jednakowe
(Kolb02).
O zjawisku pracy w tzw. „szarej strefie” wypowiadali się również pracownicy socjalni.
Klienci deklarują zerowe dochody, ale wyposażenie domowe nie świadczy o braku
dochodów. „Jakieś dochody, których oni nie wykazują, bo z takich zasiłków rodzinnych
rodzinn
nie da
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się po prostu przeżyć, a nie mówiąc już o zakupieniu jakiegoś sprzętu, prawda?” (C5FGI).
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IV.

PODSUMOWANIE
Niniejszy raport na ma celu przedstawienia zjawiska wykluczenia społecznego

w powiecie kolbuszowskim. Wśród słabych stron powiatu należy zaznaczyć duże bezrobocie
oraz brak większych zakładów w których zatrudnienie znaleźliby mieszkańcy powiatu. Słabą
stroną jest również pomniejszającą się liczbę urodzin.
Jak wskazują uczestniczki zogniskowanego wywiadu grupowego na terenie powiatu
następuje wygaszanie działalności rolniczej „Gospodarstwa takie drobne zupełnie
zaniedbane. Jest kilka tylko takich gospodarstw, które starają się o dotacje i prowadzą. No,
jest duże bezrobocie i właśnie ten jeden zakład pracy, duży zakład, który ma jakieś przestoje,
niewiadomo z jakiego powodu robi…, styczeń, luty, marzec i ludzie są na bezpłatnych i to są
nasi podopieczni, którzy przychodzą żeby im wyrównać ten miesiąc, nawet tego
wynagrodzenia skromnego nie mają” (R2FGI). „Bo jest ubogi taki teren rolniczy, no widać
przemysłowy no to mają po…, pomysł na jakieś rozwinięcie, jest tak, a u nas?” (C7FGI).
Do mocnych stron pracownicy socjalni zaliczają rozwój małych przedsiębiorstw, które
powodują zmniejszenie bezrobocia i wpływy z podatków.
Uczestniczący w spotkaniu pracownicy socjalni zauważyli, że nie tworzą trwałych
partnerstw. Istnieje współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. Caritasem oraz
Urzędami Gmin w zakresie realizacji prac interwencyjnych. W pierwszych latach realizacji
projektu systemowego nie było przepływu informacji pomiędzy ośrodkami pomocy
społecznej a urzędem pracy. Zdarzały się sytuacje w których klienci pomocy społecznej
z powodu uczestnictwa w szkoleniu byli wyrejestrowywani z PUP. „To myśmy podpowiadały
Paniom: „ To po co się przyznajecie w Urzędzie Pracy? (…) żeby się nie przyznały, nic nie
mówiły, że zaczynają jakiś kurs u nas ” (C7FGI), „Ale…, ale… kilka dni wcześniej był telefon,
właśnie przecież Sławek rozmawiał sam z Urzędem Pracy i miało to być wszystko załatwione,
ale na drugi dzień babę (przepraszam) wyrejestrowali…” (C8FGI). O braku partnerstwa
i sytuacji współpracy z innymi instytucjami pomocowymi wspominała także inna
respondentka. Problem pojawił się gdy była konieczność pilnej interwencji kryzysowej.

i odwiozłyśmy ją z powrotem w weekend, bo Pani mi powiedziała z poradni, że coś my sobie
przypomniały o 16 czy 17 w piątek, żeby umieszczać rodzinę. I Pani nam powiedziała, że albo
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„Wszystkie służby były powiadomione a my z Panią kierownik zabrałyśmy osobę z terenu
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zostawiamy osobę samą albo my z Panią kierownik będziemy tam z tą osobą, w tym
mieszkaniu chronionym…” (R1FGI). W trakcie spotkania przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej wskazywali, że współpracują z zespołem interdyscyplinarnym w starostwie
powiatowym,

kuratorami

sądowymi

oraz

Zespołem

Orzekania

o

Stopniu

Niepełnosprawności. Pracownicy socjalni korzystają także ze współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez udział w szkoleniach m.in. z wypalenia zawodowego,
czy pod takimi nazwami jak: Projekt XXI wieku, Kierownik XXI wieku.
Według respondentów sposobem na minimalizację wykluczenia powinien być model
w którym rodzina jest prowadzona przez asystenta rodziny. „Dlatego takie stworzenie tej
instytucji asystenta rodziny, o którym dużo się teraz mówi chyba byłoby to najlepszym
rozwiązaniem. Wsparcie finansowe plus asystent rodziny, który prowadzi, może nie za
rączkę, ale pokazuje, prawda?” (R4FGI). Pracownicy socjalni zauważyli, że bardzo ciężko
byłoby wdrożyć ideę asystenta na ternach gmin, z uwagi na brak środków na finansowanie
takich działań.
Na terenie powiatu występuje problem z możliwością odbycia staży lub praktyk przez
osoby uczestniczące w szkoleniach i kursach o przypadku szkoleń realizacji części praktycznej
z częścią szkoleniową podczas prowadzonych kursów. Sygnalizowanym problemem jest brak
podmiotów, w których przeszkoleni kursanci mogliby realizować staże. Przeszkoleni klienci
ze względów proceduralnych nie mogą wziąć udział w następnych szkoleniach w ramach
projektu systemowego. „No właśnie, gdy my bierzemy te osoby do projektu i nie znalazły
zatrudnienia i właśnie później nam ten projekt następnie nie zezwala te same osoby przyjąć
jeszcze do projektu, prawda? Żeby co innego nauczyć ich, żeby wyszły od nas” (R2FGI).
Innym wykazywanym przez przedstawicieli o środków pomocy społecznej sposobem
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minimalizacji zjawiska wykluczenia społecznego jest zakładanie spółdzielni socjalnych.
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