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WSTĘP
Wykluczenie społeczne należy współcześnie do grona najważniejszych wyzwań
stojących przed instytucjami zarówno poszczególnych państw, jak i organizacji
międzynarodowych. Ograniczenie zasięgu tego zjawiska jest jednym z głównych celów
polityki społecznej większości państw europejskich jak i wspólnotowej polityki Unii
Europejskiej (UE). W Polsce w przeciągu dwóch dekad od chwili rozpoczęcia
wolnorynkowych przemian wykluczenie społeczne stanowiło nieprzerwanie nieodłączny
element głównego dyskursu politycznego. Konstruowaniu debaty publicznej oraz programów
zaradczych nie zawsze towarzyszyło jednak rzetelne rozpoznanie problemu oparte na
miarodajnych badaniach społecznych.
Zjawisko wykluczenia społecznego przybierać może różnorodne postaci. Zróżnicowanie
poziomu tego zjawiska istnieje nie tylko pomiędzy różnymi krajami. Widoczne jest ono także
na poziomie poszczególnych państw, a nawet regionów. Dotychczasowe badania
potwierdzają, że bieda oraz wykluczenie społeczne jest silnie determinowane przez
terytorialny kontekst1.
Ta sfera życia, choć stanowi jeden z głównych problemów i wyzwań dla polityki
społecznej,

należy

nadal

do

stosunkowo

słabo

rozpoznanych.

Zjawisko

to

dotyka w największym stopniu regionów peryferyjnych Polski, znajdujących się na obrzeżach
dokonujących się przemian.
Największą

kategorię

osób

dotkniętych

zjawiskiem

wykluczenia

społecznego są długotrwale bezrobotni i osoby niezatrudnione korzystające z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa. Badania poświęcone korzystaniu z pomocy społecznemu
w województwie podkarpackim są nieliczne2. Słabe rozpoznanie wynika w dużej mierze
z trudności w dotarciu do świadczeniobiorców oraz trudności z oszacowaniem skali zjawisk
G. Zabłocki, M. Sobczak, E. Piszczek, M. Kwiecińska, Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski, Toruń 1999;
G. Baczewski, Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie, Lublin 2008; S. Golinowska (red.), Od ubóstwa do wykluczenia
społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat, Warszawa 2008; S. Golinowska,
E. Tarkowska, I. Topińska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa 2005; E. Tarkowska
(red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa 2000; E. Tarkowska, W. WarzywodaKruszyńska, K. Wódz (red.), Biedni o sobie i swoim życiu, Katowice-Warszawa 2003.
2
Wśród badań wymienić należy przede wszystkim: M. Malikowski (red.) Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne
aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, Rzeszów 2005; M. Bozacka, Procesy ekskluzji społecznej klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie a formowanie się underclass (niepublikowana rozprawa doktorska); oraz
publikacje Podyplomowych Studiów Organizacja Polityki Społecznej Instytutu Socjologii UR.
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w wymiarze poszczególnych województw. Większość regionalnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych nie jest oparta na pogłębionych badaniach naukowych, zwłaszcza
badaniach socjologicznych.
Wagę problemu wykluczenia społecznego ukazują statystyki. Według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie, w XII 2010 roku na Podkarpaciu
zarejestrowano 81 260 osób długotrwale bezrobotnych (54% ogółu bezrobotnych), z których
większość to osoby nie posiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dużą część z nich
zaliczyć należy zapewne do grona klientów placówek pomocy społecznej, na co wskazują
fragmentaryczne dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według danych tej instytucji
z 2009 roku, w województwie podkarpackim objęto pomocą społeczną 80,4 tys. rodzin
(ponad 280 tys. osób), co sytuowało województwo w ogólnopolskiej czołówce pod
względem zakresu udzielanych świadczeń. Zjawisko korzystania z pomocy społecznej w dużej
mierze dotyczy kobiet, które są wyrazicielkami interesów rodziny, którą reprezentują
w kontaktach z instytucjami wsparcia. Dodatkowo konieczność wykonywania obowiązków
domowych, opieki nad dziećmi oraz nad osobami zależnymi (w Polsce kobiety stanowią
ponad 90% opiekunów domu) powoduje, że kobiety często są odbiorcami pomocy
społecznej.
Na

podstawie

istniejących

danych

trudno

oszacować

rozmiar

zjawisk

i scharakteryzować omawiane problemy w postaci wyczerpującej diagnozy mogącej stanowić
podstawę do konstruowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów tak licznej
kategorii mieszkańców Podkarpacia (szczególnie w wymiarze powiatów). Nie istnieją bowiem
dane liczbowe na ten temat na szczeblu powiatów (dane generowane są jedynie na szczeblu
gminnym i wojewódzkim). Ze względu na sposób agregacji danych oraz całkowity brak badań
na szczeblu powiatu, rozpoznanie zjawisk w ich zróżnicowanej wewnątrz-regionalnej postaci
jest niezbędne w celu programowania skutecznych działań zaradczych.
W dostępnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych na poziomie
powiatów w województwie podkarpackim podawane są jedynie podstawowe dane
statystyczne. Brak w nich pogłębionych badań odnoszących się do barier w integracji,
aspiracji, potrzeb edukacyjnych, kapitału społecznego i indywidualnego osób bezrobotnych

podstawowych aspektów wykluczenia społecznego jak i związków między tym zjawiskiem
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a migracją. Brak takich danych uniemożliwia kierowanie skutecznej pomocy i formułowanie
programów zaradczych na poziomie powiatu.
Projekt Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim ma na celu
uzyskanie aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat postaci wykluczenia społecznego wśród
klientów pomocy społecznej w wybranych typach powiatu województwa podkarpackiego.
Elementem tego zamierzenia jest niniejszy raport prezentujący charakterystykę
wykluczenia na szczeblu powiatu przemyskiego.
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
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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,

Badanie wykluczenia społecznego w powiecie przemyskim

Tabela 5.

Dobór próby - powiaty rolnicze.

Powiat
(Bieszczadzki)
Kolbuszowski
(Leski)
Przemyski
……
Przemyśl (M)
Rzeszów (M)

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
Niniejsza część raportu ma na celu krótką charakterystykę sytuacji społeczno-

gospodarczej powiatu przemyskiego. W tej części raportu wykorzystano statystyki
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane z sprawozdań do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach projektu analizowano trzy charakterystyki powiatów, tj. powiat
turystyczny, przemysłowy i rolniczy. Na podstawie zebranych wskaźników powiat przemyski
został zaliczony do typu powiatów o charakterystyce rolniczej.

Rysunek 1. Powiat przemyski na tle innych powiatów województwa podkarpackiego.

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

Powiat przemyski został utworzony w ramach reformy administracyjnej kraju w 1999
roku. Od północy sąsiaduje z powiatem jarosławskim, od zachodu z powiatami rzeszowskim
i brzozowskim, od południa z powiatami sanockim, bieszczadzkim i leskim, granica
wschodnia powiatu pokrywa się z granica państwową (Polska – Ukraina). W skład powiatu
wchodzi dziesięć gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły,
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Przemyśl, Stubno oraz Żurawica. Powierzchnia powiatu wynosi 1214 km2.
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Pod koniec 2009 roku powiat przemyskim zamieszkiwało 71 231 osób, w tym 35 565 kobiet.
Statystyki dotyczące ludności wskazują, że gęstość zaludnienia wynosi 59 osób na 1 km2. Na
100 mężczyzn w powiecie przemyskim przypada 100 kobiet. Przyrost naturalny w powiecie
wynosił 1,1 i był niższy o 0,7 od średniej wojewódzkiej. Jak wskazują statystyki GUS na 1000
osób przypada 6,5 małżeństw, 10,7 urodzeń żywych oraz 9,6 zgonów.

Wykres 1.

Bezrobocie ogółem w latach 2000 – 2009.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Rzeszowie.

W 2009 roku stopa bezrobocia w analizowanym powiecie wynosiła 21,1%. Różnica
między najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia w województwie podkarpackim w 2009
roku wynosiła 18%. Dane dotyczące osób bezrobotnych wskazują, że kobiety stanowiły
49,6% zarejestrowanych bezrobotnych, przy średniej wojewódzkiej 50,1%.
W 2009 roku na 10 tys. ludności powiatu przemyskiego zarejestrowanych było 493
podmioty w rejestrze REGON. Wskaźnik ten jest najmniejszy wśród wszystkich powiatów
województwa podkarpackiego. W powiecie ogółem funkcjonowało 9 886 podmiotów.
W sektorze usług zarejestrowany było 6 843 podmiotów, w sektorze przemysłowym

leśnictwie, łowiectwie i rybactwie zarejestrowanych było 199 podmiotów.
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i budownictwie zarejestrowanych było 2 844 podmiotów, natomiast w rolnictwie,
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Wykres 2.

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

Analizując sytuację demograficzną w odniesieniu do rynku pracy w 2009r. w powiecie
przemyskim było 15 820 osób w wieku przedprodukcyjnym (w tym 7 614 kobiet), 44 496
osób w wieku produkcyjnym (w tym 20 590 kobiet), natomiast osób w wieku
poprodukcyjnym na terenie powiatu było 10 915 (w tym 7 361 kobiet). Osoby w wieku
przedprodukcyjnym stanowiły 22,2% ogółu ludności, w produkcyjnym 62,5%, a w wieku
poprodukcyjnym 15,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
przemyskim na koniec 2009 roku wynosiło 2 523,89 zł. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) stanowiło w powiecie
76,1%.
W 2009 roku w powiecie przemyskim w pomocy społecznej zatrudnionych było 35
osób, w tym 2 pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jak wskazują dane
ze sprawozdania do MPiPS za 2009 r., na 2000 mieszkańców powiatu przypada 0,93
pracownika socjalnego (przy średniej wojewódzkiej 1,01). Wśród najczęstszych powodów
udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej wymienić należy: ubóstwo - 3359 osób,
bezrobocie - 2000 osób, długotrwała lub ciężka choroba - 959 osób, niepełnosprawność 856 osób. W powiecie przemyskim na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu
Str. 20

polityki społecznej wydatkowano w 2009 r., 38 837 019,62 zł.
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Wykres 3.

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

Rysunek 2.

Gminy powiatu przemyskiego.
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Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=210&id_g
https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=10&id_p=210&id_g
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Badania terenowe wśród klientów pomocy społecznej w ramach projektu „Badanie
wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim” zostały przeprowadzone
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na terenie wylosowanych gmin powiatu przemyskiego: Fredropol i Bircza.
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III.

WYNIKI BADAŃ
Badania będące przedmiotem niniejszego raportu były realizowane w ramach

projektu pn. „Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim”,
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Opracowania dotyczące wykluczenia społecznego w kraju podkreślają narastanie tego
zjawiska. Podstawą skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest właściwe
rozpoznanie problemu. Dane pochodzące z instytucji wsparcia są często niekompletne lub
rozproszone. Aby skutecznie podejmować działania prewencyjne i efektywnie realizować
programy minimalizacji wykluczenia konieczna jest wieloaspektowa diagnoza omawianego
zjawiska. Tylko dzięki takiej analizie, uwzględniającej opinie osób korzystających z pomocy
społecznej, przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, partnerów społecznogospodarczych możliwe będzie poszerzenie wiedzy i wypracowanie na jej podstawie
praktycznych rekomendacji, które umożliwią podjęcie bardziej efektywnych działań
służących ograniczeniu wykluczenia społecznego.
Niniejszy raport zawiera informacje pochodzące kwestionariuszy wywiadu oraz
z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami otrzymującymi
wsparcie z tytułu ubóstwa i/lub bezrobocia. Dodatkowo przeprowadzono zogniskowane
wywiady grupowe z instytucjami pomocy i integracji społecznej, partnerami społecznogospodarczymi celem omówienia badań z klientami pomocy społecznej oraz formułowania
rekomendacji.
Raport składa się z modułów poruszających aspekty wykluczenia społecznego
w analizowanych obszarach zgodnie z przyjętą metodologią badania. W załącznikach
zamieszczono szczegółowe zestawienia tabelaryczne przedstawiające zebrane wyniki
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z kwestionariuszu wywiadu.
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3.1.

Charakterystyka demo-społeczna
demo społeczna respondentów i ich sytuacja
materialna
Badaniami terenowymi w powiecie przemyskim zostało objętych 50 osób w tym 34

kobiety oraz 16 mężczyzn. Najwięcej przebadanych osób było w wieku 41-50
41
lat – 24 osoby,
następnie osoby w wieku 31--40 lat – 11 osób, 51-60 lat – 10 osób, 71-80
80 lat – 3 osoby oraz
2 osoby w wieku 61-70
70 lat. Ponad połowa badanych znajdowała się w związkach małżeńskich
– 32 osoby. Zdecydowana większość respondentów legitymowała się wykształceniem
podstawowym (21 osób) lub zasadniczym zawodowym (17 osób).. Prawie połowa
poł
z badanych
respondentów posiadała status osoby bezrobotnej.
bezrobotnej

domowego
Wykres 4. Wielkość gospodarstwa domowego.

8
20
1-3
4-6
22

Powyżej 6

Źródło: opracowanie własne.

Wielkość gospodarstwa domowego,
domowego, w których były przeprowadzone
przeprowadz
badania
za pomocą kwestionariusza wywiadu
wy
to na ogół od 3 do 6 osób. Na terenie powiatu
przebadano jedno gospodarstwo z trzynastoma mieszkańcami. Głównymi źródłami
utrzymania gospodarstw domowych
mowych w powiecie przemyskim były w opinii klientów pomocy
społecznej: różnego rodzaju zasiłki, prace sezonowe
sezonowe oraz dochody z prac społecznych

Jednym z analizowanych obszarów były przyczyny, które spowodowały, że
gospodarstwo (w tym respondent) znalazło się w trudnej sytuacji materialnej.
materialnej Wśród tych
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(interwencyjnych)
interwencyjnych) a także praca na umowę o pracę.
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przyczyn wskazywano: utratę pracy i wiążące się z tym bezrobocie, brak środków
finansowych spowodowany niskimi dochodami, choroba lub niepełnosprawność a także
śmierć małżonka.
Zebrany materiał badawczy wskazuje, że w 16 gospodarstwach domowych
zamieszkiwały osoby niepełnosprawne a w 14 występował problem długotrwałej choroby.
Ankietowani wskazywali, że w 33 gospodarstwach zdarzały się sytuację kiedy brakowało
środków na wykup leków.
Pod względem wydatków najczęstszą kategorią podawaną przez respondentów były
wydatki na żywność (34 wskazania) oraz obowiązkowe opłaty (12 wskazań). Przy czym
zdecydowana większość (40 odpowiedzi) respondentów wskazała, że w ich domu często lub
czasami brakuje środków finansowych na zakup żywności. Wszyscy badani zaznaczyli, że
często lub czasami (35 odpowiedzi) brakuje im pieniędzy na niezbędne opłaty związane
głównie z eksploatacją mieszkania lub domu. W związku z ograniczonymi środkami
finansowymi badani w pierwszej kolejności rezygnowali z lepszej odzieży, ubrań oraz
remontów i wycieczek. W przypadku 13 badanych gospodarstwach występowały zaległości
związane z opłatami.
Zdecydowana

większość

respondentów

(34

odpowiedzi)

podkreślała,

że

średniomiesięcznie na utrzymanie jednego członka rodziny brakuje od 401 zł do 800 zł.
Wszyscy badani zadeklarowali, ze ich gospodarstwa domowe posiadają długi i najczęściej są
to zobowiązania wobec banku.
W trakcie badań kwestionariuszowych zapytano klientów pomocy społecznej
o wpływ sytuacji materialnej na konsumpcję, zdrowie, wykształcenie, korzystanie z kultury,
zabezpieczenie społeczne oraz wpływ na życie zawodowe. Respondenci wskazywali, że ich
sytuacja materialna ma bardzo duży wpływ na takie aspekty życia jak konsumpcja (48
odpowiedzi), wykształcenie (22 odpowiedzi) i zabezpieczenie społeczne (34 odpowiedzi).
Zebrane wyniki pokazują, że w powiecie przemyskim występują największe braki
instalacji domowych (wśród wszystkich powiatów) i są związane głównie z posiadaniem
podstawowych instalacji. Respondenci wskazywali na brak bieżącej wody oraz gazu.

pralki i lodówki. W gospodarstwach domowych respondenci deklarowali posiadanie
telewizora (47 odpowiedzi), lodówki (43 odpowiedzi), pralki (39 odpowiedzi), telefonu
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Wśród brakujących sprzętów klienci pomocy społecznej najczęściej wymieniali brak
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komórkowego (37 odpowiedzi). Najrzadziej ankietowani wskazywali posiadanie telewizji
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cyfrowej.
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3.2.

Kapitał społeczny
Kapitał społeczny odnosi się do wzajemnych relacji społecznych i zaufania jednostek,

dzięki którym mogą one osiągać więcej korzyści. Definicje kapitału społecznego różnią się,
ale jego istota odnosi się do więzi między ludźmi i ich zdolności 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.
Wśród klientów pomocy społecznej z terenu powiatu przemyskiego występuje
najniższy stopień (wśród analizowanych powiatów) zaufania do przyjaciół a także sąsiadów.
Badani deklarowali wysoki stopień zaufania do bliskiej rodziny, stosunkowo niższym
poziomem zaufania darzyli dalszą rodzinę. Należy podkreślić, że respondenci deklarowali
raczej wysoki stopień zaufania do instytucji pomocy społecznej. Niższym poziomem zaufania
cieszyli się przedstawiciele samorządu gminnego.
Do elementu składowego kapitału społecznego należy również zaliczyć przynależność
do różnego rodzaju stowarzyszeń czy innych organizacji. Klienci pomocy społecznej ujęci
w badaniu na ogół nie byli członkami żadnego stowarzyszenia czy fundacji. Przynależność do
organizacji pozarządowych zadeklarowało 2 respondentki, które uczestniczyły w pracach
koła gospodyń wiejskich.
Innym wymiarem kapitału społecznego jest stopień zainteresowania sprawami
miejsca zamieszkania, parafii, powiatu, województwa i kraju. Respondenci z powiatu
wśród

wszystkich

przebadanych

powiatów

wykazują

najmniejsze

3

Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Herbst M.
(red), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa 2007, s. 92
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zainteresowanie sprawami
wami gminy którą zamieszkują. Mieszkańcy powiatu przemyskiego
wykazywali także najniższy poziom zainteresowania sprawami powiatu
powiatu oraz województwa.
województwa
Najwyższy stopień zainteresowania respondenci deklarowani w stosunku do parafii oraz
kraju. Należy jednak zaznaczyć,
naczyć, że w porównaniu z innymi analizowanymi
analizowanymi powiatami jest to
i tak niższy stopień.

Wykres 5. Stopień zainteresowania sprawami gminy.

0
1

4
Bardzo duży

16

Raczej duży
Raczej mały
28

Bardzo mały
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Mimo, że respondenci
espondenci wskazywali niski stopień zainteresowania
zainteresow nia sprawami gminy,
powiatu i województwa, trzy czwarte badanych wzięło udział w wyborach do rady gminy,
powiatu oraz sejmiku województwa. Najniższy wskaźnik udziału w wyborach odnotowywany
był w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu.
Wsparcie społeczne rozumiane
ro
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
nego przez osobę oczekującą pomocy. Znaczenie wsparcia
społecznego w życiu jednostki jest bardzo ważne. Respondentom zadano pytanie o to na

4

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej,
kryzysowej Katowice 1999, s.27.
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czyją pomoc mogą lub mogliby/mogłyby liczyć w konkretnych sytuacjach.
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Klienci pomocy społecznej z terenu powiatu przemyskiego wskazywali, że
w przypadku choroby mogą liczyć na współmałżonka (mąż 14 odpowiedzi i żona
6 odpowiedzi), a także dzieci. Jedna piąta badanych wskazywała, że w sytuacji choroby nie
może liczyć na żadne wsparcie od osób lub instytucji.
W sytuacji wymagającej pomocy w opiece nad osobami zależnymi (dziećmi lub
innymi osobami z rodziny) badani wskazywali, że również mogą liczyć na wsparcie ze strony
współmałżonków oraz rodziców (głównie matki). Również w tym pytaniu trzy czwarte
respondentów odpowiedziało, że przypadku potrzeby pomocy w opiece nad osobami
zależnymi nie może liczyć na żadne wsparcie. Natomiast w sytuacji wymagającej pożyczenia
pieniędzy

respondenci

jako

swoje

potencjalne

i

realne

wsparcie

wskazywali

znajomych/kolegów. Na pomoc w sytuacji konieczności pożyczenia pieniędzy nie może liczyć
blisko połowa ankietowanych osób. Na wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych
respondenci mogą liczyć głównie ze strony współmałżonka. W przypadku pomocy
w sprawach urzędowych trzy czwarte badanych wskazało, że nie może liczyć na żadną
pomoc w tym aspekcie. W powiecie przemyskim występuje wśród wszystkich badanych
powiatów największy odsetek osób, które deklarowały, że nie mogą liczyć na pomoc od osób
i instytucji. Należy jednak pokreślić, że prawie połowa respondentów wskazała, że zna osobę
pełniącą ważną funkcję, która może pomóc w trudnej sytuacji.
W trakcie wywiadów z pracownikami socjalnymi z Birczy i Fredropola wyłonił się
innych obraz w zakresie możliwości pomocy osobom wykluczonym. „Wszyscy do nas
przychodzą, z pierdołą – to już powiem. Ze wszystkim do nas przychodzą, bardzo dużo jest
sytuacji takich, że nie tylko jeśli chodzi o nasze, o to co chcą od nas, tylko po prostu do innych
urzędów. Często wypełniamy pełno druków, które w ogóle nas nie dotyczą, nawet
adresujemy koperty, nawet wysyłamy. No takie naprawdę banalne rzeczy, gdzie akurat tutaj
mówią o rodzina i tak strasznie… a my mamy takie sytuacje, że faktycznie rodzina jest wielka
i dziadziu, czy ojciec przychodzi i mówię, że, przecież ma pan córkę - a nie, a nie, to Pani niech
mi wypełni. Także ja bym się tu w ogóle nie zgodziła, pewni moje koleżanki też.” (B2FGI).
Negatywny wpływ na poziom kapitału społecznego mogą mieć takie dysfunkcje

W powiecie przemyskim odnotowano najwięcej odpowiedzi mówiących o istnieniu problemu
alkoholizmu w najbliższym otoczeniu respondentów. Wyniki uzyskane z kwestionariuszy
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w najbliższym środowisku społecznym jak: alkoholizm, przemoc fizyczna, czy narkomania.
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wywiadu wskazują, że w otoczeniu klientów pomocy społecznej występuje także przemoc
fizyczna. Należy zaznaczyć, że istnieje korelacja pomiędzy alkoholizmem a używaniem
przemocy. Życie rodziny w których występuje problem alkoholizmu przepełnione jest
przemocą psychiczną i fizyczną. Rodzina z takim problemem nie czerpie radości z życia,
skupia się na obronie przed zagrożeniami. Takie zachowania odbijają się na wszystkich
członkach rodziny, pozostawiając największe piętno na dzieciach.
Problem alkoholizmu został także uwypuklony podczas FGI „Pomijam ten alkohol,
który jest widoczny, bardzo widoczny. Takie życie bez celu, bez sensu. O tym nie chcę mówić,
bo to widać wszędzie, to są takie zjawiska, które były, czy ktokolwiek widział je wcześniej, czy
nie widział, ten alkohol zawsze był tam gdzieś w tle” (B1FGI). Problem alkoholizmu
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powiązany jest m.in. z łatwym dostępem do alkoholu za wschodniej granicy państwa.
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3.3.

Wsparcie instytucjonalne klientów pomocy społecznej
Jak wskazują dane zebrane z wywiadów kwestionariuszowych, respondenci z powiatu

przemyskiego oczekują głównie pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej. Tylko
4 respondentów wskazywało, że nie oczekuje pomocy od nikogo gdyż „radzi sobie sam”.
W pierwszej kolejności rodzaj oczekiwanej pomocy związany jest z udzieleniem wsparcia
finansowego. Respondenci wskazywali, że oczekują także wsparcia w postaci zasiłków,
żywności i pomocy w poszukiwaniu pracy.
Głównymi instytucjami wspierającymi klientów pomocy społecznej w ciągu ostatnich
pięciu lat były Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe, takie jak
Bank Żywności i Caritas. Udzielone wsparcie w zdecydowanej większości miało wymiar
finansowy oraz żywnościowy. Takie formy wsparcia pokrywają się z zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez respondentów.
Zdecydowana większość respondentów zgłosiła się po raz pierwszy po pomoc do
ośrodka pomocy społecznej w latach 1996-2000. Przyczyną zwrócenia się o wparcie była
trudna sytuacja materialna spowodowana bezrobociem oraz brakiem środków finansowych.
Otrzymana pomoc miała postać zasiłku. Wszyscy respondenci po raz ostatni ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej skorzystali w 2010 roku. Powody zwrócenia się o pomoc po raz
ostatni były niemal takie same jak za pierwszym razem: ograniczone środki finansowe
połączone z pozostawaniem bez pracy oraz samotne macierzyństwo lub ciąża.
Na problem bezrobocia na terenie powiatu zwracali uwagę przedstawiciele Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej „No problemy dotyczące wykluczenia, no o tym bezrobociu się
dużo mówi i ja już tak nie chcę powtarzać, że bezrobocie, bezrobocie. No ludzie sobie radzą
jak mogą, ale przy dzisiejszym rynku pracy, takim bardzo ubogim no naprawdę nie mają
ludzie poczucia bezpieczeństwa” (B1FGI).
Ostatnie wsparcie z ośrodka pomocy społecznej miało charakter zasiłku lub pomocy
finansowej na zakup żywności, leków czy opału. Częstotliwość otrzymywanego przez
respondentów wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej to w większości od 2 do 3 razy
w roku lub raz w roku. Zdecydowana większość badanych otrzymała pomoc od ośrodków

remonty.
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Wykres 6.

Częstotliwość otrzymywanego wsparcia z gminnych ośrodków pomocy
społecznej.

11

22

9

Raz w roku
2-3
3 razy w roku
4-6
6 razy w roku
46

Więcej niż 6 razy w roku

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie
ws
czy działalność
ność ośrodka pomocy
społecznejj należałoby zmienić. Ponad połowa respondentów
ndentów deklaruje zadowolenie
z dotychczasowej działalności, pozostali zaś wskazują, że otrzymywana pomoc finansowa
powinna być przekazywana szybciej oraz częściej a wysokość otrzymywanej pomocy
powinna być wyższa.
Klienci pomocy społecznej deklarowali, że ośrodek pomocy społecznej powinien
oferować dodatkowe wsparcie. Wśród najczęstszych form wskazywano większą pomoc
finansową i rzeczową, pomoc dla dzieci
dzieci w postaci kolonii i zakupu podręczników
podrę
szkolnych.
Mocno akcentowaną formą wsparcia była pomoc w znalezieniu pracy. Jeśli chodzi
o oczekiwany niepieniężny rodzaj wsparcia ze strony pomocy społecznej
społecznej oraz instytucji
rynku pracy, to respondenci
spondenci na ogół preferowali wsparcie w postaci żywności,
żywnoś odzieży,
pomocy w zalezieniu pracy oraz środków na remonty.
Jednym z ważnych elementów aktywizacji klientów pomocy społecznej jest
zapewnienie szkoleń i kursów. Prawie trzy czwarte klientów pomocy społecznej zostało
skierowane do udziału w różnego rodzaju
rodzaju formach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje
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(z czego 5 osób nie skorzystało). Wśród oferowanych kursów respondenci wymienili kursy:
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fryzjer,

obsługa

komputera,

florysta,

gastronomiczny,

certyfikat

agroturystyczny,

kosmetyczny, opiekuńczy, budowlany,
budowlany, operatorów sprzętu ciężkiego a także magazyniera.
Oceniając udział w kursach respondenci zwracali uwagę, że były one bardzo dobre,
ale są one bez efektu, gdyż pracodawcy na takie kursy nie zwracają uwagi (3 odpowiedzi).

Wykres 7.

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

Nie

12
21

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

12
5

Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne.

Połowa respondentów chciałaby być skierowana na kurs, szkolenie podnoszące lub
zmieniające kwalifikacje. Najbardziej preferowane
preferowane kursy przez respondentów to:
gastronomiczny a także obsługa komputera lub obsługa kasy fiskalnej.
fiskalnej. Część respondentów
podkreślała,, że tak naprawdę nie jest istotne w jakiego rodzaju kursie miałby uczestniczyć,
byle tylko ten umożliwił mu znalezienie pracy po jego ukończeniu.
Udział w kursach możliwy jest w ramach projektu systemowego z poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku ośrodków biorących udział w badaniu
w gminie Fredropol realizowany jest taki projekt systemowy.. Osoba odpowiedzialna
o
za
realizację projektu tak opisuje jego efekty „…
… to są projekty systemowe z 7.1.1, czyli to jest
przeciwdziałanie dokładnie marginalizacji
marginal
i wykluczeniu społecznemu przy pomocy środków

W tamtym roku mieliśmy 10 osób, 10 kobiet, którym pomagaliśmy wyjść z wykluczenia, tam
były szkolenia różne, doradztwo, poradnictwo z wszelkiego zakresu. W tym roku jest 17
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ów i to jest Kapitał Ludzki. Program
Program Operacyjny Kapitał
Ka
Ludzki.
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kobiet i jedna dostała pracę i to nasz sukces. Tak jest! Jedna dostała pracę i to właśnie
dostała pracę w tym kursie, w którym uczestniczyła, u tego pracodawcy (….) No firma, która
szkoliła te osoby to bardzo chwaliła, że kobiety są bardzo zorganizowane, że były chętne do
współpracy, że chcą coś robić, zaangażowane
zaangażowane są bardzo, także myślę, że trochę tam się
ruszyły. A takich bardzo widocznych efektów to niestety
niestety nie ma. To są trudni klienci”
klienci (F3FGI).

Wykres 8.

Chęć uczestnictwa w kursie/szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.

16
24
Tak
Nie
Nie dotyczy

10

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy socjalni uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie grupowym zwracali
uwagę na duży zakres obowiązków i ograniczone możliwości poświecenia dużej uwagi
każdemu podopiecznemu. „My
My jesteśmy tam w jakimś określonym czasie. Też po 15tej
idziemy do swoich domów, nie jesteśmy w stanie z nimi mieszkać, ani spać, ani prowadzić za
rękę, prawda?” (B_FGI), „Przede wszystkim więcej pracowników socjalnych, jeżeli by
pracownik socjalny miał rodzin np. 20, to ja uważam, że elegancko pracuje z takimi rodzinami
i znajdzie kilka rodzin, pomoże. A jeżeli jest 3 pracowników socjalnych na 7 tysięcy ludzi to
przepraszam bardzo, to samo za siebie mówi. Przecież jest nie w stanie, i dalej prawo i dalej
przepisy, polityka” (B2FGI).
Przedstawiciele ośrodków
odków pomocy społecznej uczestniczących w FGI wskazywali na

przyznawania pomocy. Omawiana kwestia ma
ma szczególne znaczenie na terenie powiatu,
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gdzie poziom rozwoju rolnictwa jest duży. Poniżej zaprezentowano obszerny fragment
rozmowy, w którym omawiana kwestia została poruszona:
B2FGI: Takich chyba nie ma, no chyba, że ten dochód z pola. Jeżeli chodzi właśnie o to, to już
pani mówiła o tych dużych gospodarstwach. Ale często jest tak, że ktoś tam ma jakąś rencinę
i 3 ha i 207 zł mu policzymy no i on mówi, no pani, mi co miesiąc doliczacie - to taki dochód
przecież z tego przyjdzie - on nie skorzysta, chociaż teraz są te dotacje itd. Wiadomo z jakiej
dotacji skorzysta ten co ma hektar, a z jakiej ten co ma 10ha i tamten coś produkuje itd. I to
takie troszkę jest. Znaczy się może ono nie blokuję, ale trudno ludziom wytłumaczyć, że to
musimy wziąć, że po prostu ten dochód musimy policzyć. Bo to akurat wtedy przekroczy.
A taki co wykombinuje gdzieś tam coś i nie ma pola, nie wiem odda komuś, czy sprzeda. No
nie liczy się.
B1FGI: Ale np. człowiek z pierwszą grupą, gdzie całkowicie niezdolny do pracy, ma 10ha pola,
zasiłku stałego z powodu orzeczenia nie dostanie, bo 10 razy 200 to jest 2000 zł na miesiąc.
A pytam się jak ten człowiek może w ogóle, jak on nie potrafi sobie rękawiczki założyć to jak
on może obrobić pole.
F2FGI: Ale po co on to pole trzyma?
B2FGI: Ale nieraz jest tak, że z dziada pradziada trzyma, nieraz jest taka mentalność, nie
mogę rozdrabniać bo mama mi dała… Takie sentymentalne rzeczy.
B1FGI: Ale to nie ma tak, że akurat z dnia na dzień sprzeda a czasem właśnie ta
niepełnosprawność powstaje z dnia na dzień, no niestety, bo tragedie są i były i będą. Także
nie można przypisywać tego, że on powinien wcześniej zrobić porządek z polem
i zabezpieczyć, nie daj Boże, od wypadku.
F1FGI: A ja kiedyś zaryzykowałam zasiłkiem stałym. Gdzieś tam przez sołtysa, coś tam, że nie
uprawia. Ktoś tam potwierdził. Ale to była taka ubóstwo i bieda, że myślę sobie najwyżej
pójdę do kryminału. Jak przyjedzie kontrola, niech robią ze mną, co chcą. Jeden raz tak było.
Nie wliczyłam dochodów z pola.
_FGI : A jak przyjechała kontrola to, co? Nie pokazałaś tego?
F1FGI: Pokazałam, o to chodzi, że specjalnie pokazałam, bo nie chciałam, bo troszeczkę żyłam
tak i nerwowo. Bo myślę sobie z miesiąca na miesiąc to się odkłada ten pieniądz i ja, jak mi
kiedyś tam przyjdzie zwracać, tyle się tego nazbiera z odsetkami i ja specjalnie tą teczkę
dałam, tylko dlatego, żeby one mi wskazały, że to jest źle. I ewentualnie uchylę decyzję. Ale
nic nie, sprawdziły, wstały - tak wtedy u mnie wyszło dziewczyny - wy tego nie róbcie!
F2FGI: Ale słuchaj tu z kolei druga strona, jak ktoś ma pole ileś tam hektarów, no i płaci KRUS
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Sygnalizowanym przez pracowników socjalnych problemem jest zjawisko polegające
na szukaniu możliwości pobierania świadczeń z ośrodka pomocy społecznej. Jak wskazuje
jedna z uczestniczek FGI „Bo zamiast się poświęcić, wziąć sobie na przykład na 100 rodzin
i wyciągnąć ich naprawdę w miarę naszych możliwości no i ich umiejętności, żeby zaczęli
jakoś sami funkcjonować. To niestety te pieniądze się rozpływają po tych takich: że mi się
należy, to ja dostanę.” (F2FGI).
Kolejną kwestią poruszoną przez pracowników ośrodków pomocy społecznej jest brak
specjalistów, instytucji na terenie działania ośrodków. Generuje to trudności we współpracy
z przedstawicielami GOPS, związanych z dojazdem do Przemyśla, aby móc odbyć takie
konsultacje ze specjalistą. W trakcie spotkania tak sygnalizowano, te zagadnienia „No to
codziennie też nie jeździsz, tylko ja mówię, żeby były po prostu te narzędzia takie jak te
instytucje, żeby można było wdrożyć tą pracę socjalną. Tu jest największy z tym problem. Bo
na przykład inaczej ja porozmawiam z radcą prawnym w cztery oczy, a inaczej porozmawiam
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z prokuratorem czy sędzią przez telefon. To jest zupełnie co innego” (B1FGI).
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3.4.

Sytuacja klientów pomocy społecznej na rynku pracy
Połowa badanych osób objętych badaniem zarejestrowana była w Powiatowym

Urzędzie
ie Pracy jako osoba bezrobotna. Czas pozostawania w rejestrze urzędu
urzęd wynosił na
ogół powyżej 36 miesięcy. Od tego czasu osoby również poszukiwały pracy. Badani
deklarowali także, że są osobami niepracującymi i nieposzukującymi pracy (19 odpowiedzi).
Jedna trzecia respondentów nigdy nie pracowała zawodowo. W przypadku osób,
które posiadały doświadczenie zawodowe przyczynami utraty pracy była likwidacja firmy lub
zajmowanego stanowiska, wygaśniecie
wygaśni e umowy o pracę lub stażu, ciąża lub macierzyństwo.

Wykres 9.

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

4

Tak, bardzo aktywnie,
codziennie

3
2

11

Tak, raczej aktywnie, mniej niż
trzy razy w tygodniu
8

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

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci deklarowali, że starali się aktywnie poszukiwać pracy. Działania
D
w tym
celu podejmują na ogół kilka razy w miesiącu, polegają
polegają one na ogół na czytaniu ogłoszeń
prasowych lub poszukiwaniu ofert w Internecie a także odwiedzaniu zakładów pracy.
Badani na ogół poszukują pracy na terenie własnej gminy i powiatu przemyskiego.
przemyskiego

czwarty respondent od 30 do 60 minut. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy powiatu są skłonni
poświecić najmniej czasu na dojazdy z wszystkich analizowanych powiatów. Na podstawie
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Klienci pomocy społecznej na ogół skłonni byli poświęcić do 10 minut na dojazd do pracy, co
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udzielonych odpowiedzi, 14 osób poszukujących pracy dopuszcza możliwość zmiany miejsca
zamieszkania, jeśli wymagałaby tego praca, ale tylko w sytuacji gdyby respondent otrzymał
mieszkanie oraz dobrą pensję.
Osoby, które nie poszukiwały pracy jako przyczynę braku swojej aktywności w tym
zakresie wskazywały własną chorobę i niepełnosprawność lub konieczność opieki nad taką
osobą, a także wiek.
Większość respondentów pozostających bez pracy nie planuje podjąć działań
służących znalezieniu pracy. Powyższy wskaźnik jest drugim tak wysokim po powiecie
kolbuszowskim także reprezentującym charakterystykę rolniczą. Wśród klientów pomocy
społecznej, którzy planują działania, aby otrzymać pracę najczęstszą formą jest odwiedzanie
potencjalnych pracodawców. Należy zaznaczyć, że część respondentów deklaruje, iż zrobiła
już wszystko co mogła by znaleźć pracę - już nie wierzy i nie widzi sensu w dalszym
aktywnym poszukiwaniu pracy - wskaźnik jest drugim co do wielkości po powiecie
kolbuszowskim.
W opinii respondentów największą przeszkodą w znalezieniu satysfakcjonującej pracy
jest zły stan zdrowia, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna, płeć. W opinii badanych
najmniejszą przeszkodą w poszukiwaniu pracy jest wiek.
Na sytuację starzenia się społeczeństwa zwróciła uwagę jedna z uczestniczek
zogniskowanego wywiadu grupowego „Ja, co bym zauważyła jeszcze u siebie, mianowicie
w niektórych miejscowościach jakby, znaczy starzenie się społeczeństwa, jak Kalwaria
Pacławska. Czyli wyjazd młodych ludzi praktycznie i tam jest takie już miejsce, gdzie może
sporo ludzi odwiedza. Ale jeżeli chodzi o życie w tych miejscowościach to pozostały osoby
starsze. Zostali rodzice i w czym możemy mieć problem. Ja po prostu mam tego pełną
świadomość – w usługach opiekuńczych. Bo tam trzeba będzie zapewnić usługi opiekuńcze
bezwzględnie, w stosunku do tych osób” (B1FGI).
Badani zostali poproszeni o podanie swojej największej zalety i wady jako
potencjalnego pracownika. Wśród wymienianych przez respondentów zalet najczęściej
pojawiały się pracowitość, uczciwość a także rzetelność i solidność. Rzadziej respondenci

wymienianych wad osób znalazły się: wiek, zdrowie, nałogi. Jedenastu respondentów nie
potrafiło wymienić żadnej wady jako potencjalnego pracownika.
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W trakcie wywiadu kwestionariuszowego respondenci mieli możliwość oceny wparcia
udzielonego im jako osobom bezrobotnym przez instytucje rynku pracy (głównie Powiatowy
Urząd Pracy). Respondentom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne
zadano pytanie o oferowane usługi z którym badani skorzystali. Duża część respondentów
poza zarejestrowaniem się oraz tzw. „podpisami na liście”, korzystało z zasiłku dla
bezrobotnych, szkoleń oraz prac interwencyjnych. Najmniejsza liczba osób w porównaniu
z innymi badanymi powiatami zadeklarowała nie korzystanie z żadnych usług PUP.
Zdaniem respondentów urzędy pracy powinny pomagać osobom bezrobotnym
w znalezieniu pracy, przedstawiać oferty pracy zbieżne z oferowanymi szkoleniami. Klienci
pomocy społecznej wskazywali, że bardzo ważnym elementem jest także zwiększenie ilości
prac interwencyjnych w poszczególnych gminach.
W kwestii tworzenia miejsc pracy oraz staży czy też robót interwencyjnych
wypowiadali się także pracownicy socjalni. „Tworzyć stanowiska pracy, przede wszystkim…
w takim sensie, żeby państwo jakoś wspierało działania, które jakoś może nawet przez te
urzędy pracy. Słuchajcie no jest mnóstwo ludzi na roboty publiczne, no nawet, jeżeli przez
6 miesięcy… Urząd pracy praktykował to w ten sposób, że przedłużał jakby umowę
z pracodawcą o następne 6 miesięcy, żeby ta osoba dostała później zasiłek dla bezrobotnych.
Czyli ona by dostała następne 12… 24 miesiące jest troszeczkę samodzielna, czyli już w jakiś
sposób sobie radzi. Wczoraj mi Pani kierownik z PUP-u mówi, z jakiegoś tam działu, że nie
będzie szans przedłużyć o 6 miesięcy następnym ludziom, którzy są dzisiaj zatrudnieni. Więc
ja mówię, że głównie to. To jest jedyne coś, co mogłoby troszeczkę zmienić” (F1FGI).
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. Bezrobotni respondenci raczej pozytywnie ocenili
informowanie klientów urzędu pracy o możliwych do uzyskania formach pomocy. Również
fachowość i kompetencja pracowników została oceniona raczej pozytywnie. Zdecydowana
większość osób także pozytywnie postrzega sposób traktowania interesantów przez

wsparcia. Ponad połowa respondentów również raczej pozytywnie oceniła udzielone przez
urząd pracy wsparcie.
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Badanie wykluczenia społecznego w powiecie przemyskim

Wykres 10.

Ocena funkcjonowania PUP
o możliwych formach pomocy.

pod

względem

informowania

klientów

Zdecydowanie pozytywnie

4

1

Raczej pozytywnie

2

1
9

Ani pozytywnie, ani
negatywnie
Raczej negatywnie

6

Zdecydowanie
negatywnie
Trudno powiedzieć
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Źródło: opracowanie własne.
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3.5.

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

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

pytania

odnoszące

się

do

posiadania

prawa

jaz
jazdy,

certyfikatów

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

Wykres 11.

Posiadanie prawa jazdy.

9

Tak
Nie
41

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów nie posiadała żadnych uprawnień do
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
echanicznych. Co piąty badany posiadał prawo jazdy - najczęściej
kategoria B.
Zdecydowana

większość

badanych

nie

posiadała

dodatkowych

umiejętności/kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem.
dokumentem Wśród
posiadanych kwalifikacji najczęściej wskazywano opiekę paliatywną i palacza pieców CO.

w żaden sposób respondenci wskazywali te związane z gotowaniem i pieczeniem,
krawiectwem,, ogrodnictwem,
ogrodnictwem sprzątaniem a także mechaniką – tzw. „złota rączka”.
rączka” Część
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Jako dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które nie są potwierdzone formalnie
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respondentów posiada również zdolności remontowe, hafciarskie, plastyczne, fryzjerskie
i kosmetyczne. Co trzeci respondent znał jakiś język obcy, był to na ogół język rosyjski
i ukraiński.

Wykres 12.

Dodatkowe
odatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.
zaświadczeniami

18

Nie
32

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Tylko 8 osób rozważało lub rozważa aktualnie możliwość podjęcia pracy na własny
rachunek. Badani zostali poproszeni również o wyobrażenie
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. Osoby te
najbardziej obawiały się, że nie dysponują wystarczającą
wystarczającą wiedzą w tym zakresie. Obawiałyby
się również biurokracji towarzyszącej zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Brak
wsparcia finansowego oraz towarzyszący strach przed pojęciem ryzyka związany
z pożyczeniem pieniędzy na ten cel stanowił również poważną obawę przed
zed podjęciem takiej
decyzji. Otwarciu własnej działalności gospodarczej towarzyszyłaby również obawa, że
respondent nie postrzega siebie jako osoby nadmiernie operatywnej
op
i bałby się sytuacji, że
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nie poradziłby sobie z prowadzeniem własnej
włas działalności.
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Wykres 13.

Rozważanie możliwości podjęcia pracy na własny rachunek.

8

Nie
Tak
41
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Źródło: opracowanie własne.
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3.6.

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

przyczyny i konsekwencje.
je. Zwłaszcza bieda długotrwała i chroniczna może zwiększać
niebezpieczeństwo utrwalenia
ia i odtwarzania przez dorosłe dzieci pozycji społecznych swych
rodziców. Wychowanie
chowanie się w rodzinie dotkniętej ubóstwem nie determinuje jednoznacznie
sytuacji powielenia życiorysu rodziców przez jednostkę, niemniej jednak bieda jest
czynnikiem, który w dużym
ym stopniu może ograniczać możliwości rozwoju i awansu
społecznego.
Respondentom zadano pytanie o to czy ich rodzice lub teściowie korzystali ze
wsparcia instytucji pomocy społecznej.
społecznej Wyniki wskazują, że na 47 respondentów w powiecie
- 2 osób deklarowało, że ich rodzice również pobierali zasiłek z pomocy społecznej, oraz
2 osoby wskazały,, że ich teściowie byli także klientami pomocy społecznej.

Wykres 14.

Rodzice korzystali ze wsparcia
wsparci pomocy społecznej.

2

Nie
Tak
45

Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazują badania społeczne najbardziej
najbardziej charakterystyczną obecnie cechą
ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce jest jej stosunkowo młody wiek. Wśród
Wś
osób

dzieci i młodzieży.
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zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym występuje znaczna nadreprezentacja
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W zdecydowanej większości gospodarstw domowych przebywały dzieci w wieku
szkolnym (33 odpowiedzi). Jednej trzeciej z nich brakowało środków finansowych na zakup
niezbędnych zeszytów i książek. W ponad połowie rodzin dzieci posiadały wyróżnienia
w szkole. Co ósme dziecko wśród badanych gospodarstw domowych powtarzało klasę.
Rodzice w większości uczęszczają na wywiadówki szkolne, ale połowa z nich został również
wezwana do szkoły przez nauczycieli. Prawie wszystkie dzieci z badanych gospodarstw
domowych korzystały z dożywiania w szkole.
Uczestniczący w spotkaniu fokusowym pracownicy ośrodków pomocy społecznej
zauważyli, na terenie gmin z których pochodzą ich podopieczni występuje m.in. dziedziczenie
wykluczenia społecznego, który spowodowane jest m.in. przyzwyczajeniami z poprzedniego
systemu. „W naszej gminie – Birczy, jest na przykład problem budynków i ludności po byłych
PGR-ach. Było ich dosyć dużo na naszym terenie i osoby przyzwyczaiły się do tego, że
państwo dawało im wszystko, później nie mogli sobie poradzić z tym, że teraz sami muszą
sobie ze wszystkim radzić i tam najwięcej jest takich patologii, takiego dziedziczenia biedy
z pokolenia na pokolenie, niezaradności. I taki problem, jak w gminie Fredropol jest podobny,
ze starzeniem się społeczeństwa. Mało jest miejsc pracy, które moglibyśmy zaproponować,
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na przykład” (B4FGI).
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3.7. Zjawisko migracji zagranicznych w gospodarstwach domowych
korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej
W prawie
rawie w połowie gospodarstw ktoś z domowników
ów przebywał lub przebywał za
granicą w celach zarobkowych,
zarobkowych, jest to największy odsetek wśród analizowanych powiatów.
powiatów
Kierunki migracji to przede wszystkim:
wszys
Holandia i Niemcy.. Wśród wybieranych
wybi
krajów
w celach zarobkowych pojawiają się również: Francja, Włochy, Szwecja.. Czas pracy za granicą
zazwyczaj obejmuje okres do 3 miesięcy.
miesięcy. Stosunkowo rzadziej występują wyjazdy na okres
dłużysz niż 6 miesięcy. Rodzaj wykonywanej pracy za granicą to przede wszystkim wszelkiego
rodzaju prace fizyczne związane ze zbiorami
zbioram owoców, pracami budowlanymi.

Wykres 15.

Czy któryś z domowników przebywał za granicą?

21

29

Nie
Tak

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku 10 gospodarstwach domowym rozważana jest możliwość podjęcia
pracy zarobkowej za granicą. Wśród najczęstszych
najczęstszych powodów podawanych jako przeszkoda
przeszko
w wyjazdach zarobkowych były: bariera zdrowotna i brak osoby do opieki nad dziećmi.
W przypadku 9 gospodarstw domownicy podjęli decyzję o wyjeździe albo
albo oczekują albo na
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ofertę lub na sezon wyjazdowy.
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Wykres 16.

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

10

Nie
Tak
40

Źródło: opracowanie własne.

Zjawisko migracji zarobkowych
zarob owych zostało zasygnalizowane przez pracowników
socjalnych. Poprzez wyjazdy zagraniczne klienci
klienci pomocy społecznej mogą zasilać budżety
domowe brakującymi środkami finansowymi. „II dlatego to jest chyba najbardziej
respektowany przez tych szukających pracy, pracować i w szybkim tempie zdobyć dużo
pieniążków i dlatego ta zagranica chyba jest najbardziej
najbardziej jest taką otwartą drogą dla nich, tak
mi się wydaje.” (B2FGI).. Podczas rozmowy poruszono kwestie rozpadu rodzin związanych
z dłuższym czasem przebywania za granicą ich członków. „Nie niepokojąca jest ta migracja
na Zachód, ale konsekwencje są niekiedy
niekiedy bardzo poważne. Bo traci się matkę czy traci się
ojca. I rodzina rozbita dzieci często trafiają do rodzin zastępczych albo do domów dziecka,
albo do placówek innych. Także mówię, no każde jedno rozwiązanie
rozwiązanie ma dobre i złe strony”
strony
(B1FGI). Pracownicy socjalni
jalni komentując gotowość swoich podopiecznych na wyjazdy
zagraniczne zwracali uwagę, że nie mogą podjąć się pośrednictwa w poszukiwaniu pracy.
Wśród wymienianych powodów wskazywano kwestię rozbicia rodzin. „My byśmy brały
w takim wypadku niesamowita odpowiedzialność
odpowiedzialność za tych ludzi. Jeżeli my byśmy
by
im znaleźli
pracę, gdzieś w innym województwie, daleko od domu to by było związane z wyjazdem ojca

zaczęło z tym ojcem dziać,
iać, albo zboczył na inną drogę, albo coś, to wtedy my jako ośrodek -
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czy męża i nie daj Panie Jezu jakby było dobrze, to by było dobrze. Ale nich by się coś tam
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matka czy dzieci miałyby najprawdopodobniej niesamowity żal do nas, że gdyby Pani go tam
nie wysłała to dzieci by miały ojca. Ja mówię to taki dosyć drastyczny przypadek, ale równie
dobrze i do tego by mogło dojść. Dlatego w tym wypadku byśmy chyba były bardzo ostrożne,
żeby po prostu szukać komuś pracę poza miejscem zamieszkania, żeby ojciec opuścił czy
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matka dom i dzieci” (B1FGI).
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3.8.

Zagrożenie wykluczeniem przestrzennym klientów pomocy społecznej
Wykluczenie przestrzenne jest zasadniczą postacią wykluczenia społecznego. Miejsce

zamieszkania ma bowiem znaczącą wartość w przypadku uczestnictwa w życiu społecznogospodarczym. Utrudniony dostęp do środków komunikacji publicznej, odległość do
najbliższego przystanku, czas dojazdu do większych miejscowości powoduje trudności
w codziennym poruszaniu się i dostępności do miejsc pracy, miejsc edukacji oraz innych
instytucji publicznych. Powoduje to konieczność większej determinacji w zdobywaniu
wykształcenia, poszukiwaniu pracy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji. Dużą
przeszkodą mogą być również względy finansowe, znaczne odległości generują większe
koszty dojazdów.
Co trzecia badana osoba stwierdziła, że jej miejsce zamieszkania nie ma wpływu na
sytuację materialną. W przypadku osób, które zadeklarowały wpływ położenia na sytuację
materialną 11 osób wskazało, że jest utrudniona komunikacja i występuje znaczna odległość
do ośrodka miejskiego w którym łatwiej jest uzyskać pracę. W powiecie przemyskim
występuje największy odsetek wskazań wśród analizowanych powiatów w zakresie trudności
z dostępem

do

środków

komunikacji.

Wśród

powodów

respondenci

wskazywali

niewystarczającą częstotliwość kursów środków komunikacji a także duże odległości od
przystanków komunikacyjnych. Połowa respondentów wskazywała, że do najbliższego
przystanku autobusowego ma odległość pomiędzy 101 – 500 metrów. Powyżej 1 kilometra
do najbliższego przystanku autobusowego musi uczęszczać 8 respondentów.
W kwestii komunikacji jak i samego położenia geograficznego powiatu przemyskiego
wypowiadali się przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej. Problemem
niewystarczającej komunikacji został podkreślony podczas spotkania kilkukrotnie o czym
świadczą m.in. poniższe wypowiedzi. „Samo położenie mi się wydaję, struktura terytorialna
naszych gmin, daleko do miasta, daleko do zakładów pracy.” (B1FGI), „Nasza gmina ma 24
wioski, z Brzeżawy 80km, czy z Jawornika, a jeszcze trzeba dodać, że autobus jeździ jeden
dziennie, ewentualnie bus, a jak zawieje tzw. Wariatkę na Żochatyniu to nie dojedzie nic.”
(B2FGI). Jak zaznaczyła jedna z uczestniczek FGI przy kierowaniu na prace interwencyjne

pochodzą klienci pomocy społecznej. „Jak coś powiemy, żeby poszedł nawet do nas do Birczy
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rozważa się możliwość wykonywania obowiązków na terenie miejscowości, z której
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tutaj, nawet te prace społeczno-użyteczne, to tam dwieście parę złotych, no ale wiadome czy
wójt czy pani kierownik no to tak żeby na swoim terenie wykonywali te pracę, bo ludzie
nawet do Birczy nie chcą przyjechać stamtąd. Raz, że nie mają czym, drugi raz- odległość; no
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latem jeszcze jest inaczej, a zimą?” (B2FGI).
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3.9.

Zagrożenie
społecznej

wykluczeniem

cyfrowym

wśród

klientów

pomocy

Dla zjawisk społeczno-gospodarczych coraz większe znaczenie mają technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT). Komputery i Internet są wykorzystywane coraz
powszechniej, m.in. do komunikacji z najbliższymi, poszukiwania ofert pracy, rejestracji do
przedszkola czy szkoły itp. Wielu autorów badań podkreśla, że wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych zmienia się bardzo dynamicznie. Część pracodawców
wymaga od potencjalnych pracowników umiejętności obsługi komputera, pakietu biurowego
oraz wyszukiwania danych w Internecie.
W rozważaniach dotyczących wykluczenia cyfrowego wskazuje się na różnego rodzaju
bariery. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma typami barier. Ze względu na
omawiane zagadnienie można je podzielić na następujące:
•

Bariera mentalna – określająca brak doświadczenia w korzystaniu z technologii
informacyjno-komunikacyjnych, wynikający m.in. z braku zainteresowania, obawy przed
używaniem komputera;

•

Bariera majątkowa - brak komputera a także dostępu do Internetu ze względu na cenę,
koszt;

•

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

•

Bariera wykorzystania - brak możliwości wykorzystania potencjału ICT.
Wykluczenie cyfrowe jest definiowane m.in. poprzez nieposiadanie komputera

i Internetu. W kolejnej grupie definicji akcentowany jest czynnik związany z możliwościami
wykorzystania ICT. W innych podkreślane są umiejętności cyfrowe pozwalające w sposób
efektywny wykorzystać tych narzędzi.
W projekcie zwrócono uwagę na kwestię posiadania komputera i dostępu do Internetu,
wykorzystania komputerów i Internetu, umiejętności obsługi komputera i Internetu. Badano
również motywację do korzystania z tych narzędzi.
W co trzecim gospodarstwie domowym nie znajduje się komputer z dostępem do

w większości nie zamierzają zmieniać tej sytuacji lub nie potrafią określić, czy będzie to
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Internetu. Gospodarstwa domowe nie posiadające komputera z dostępem do Internetu
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w przyszłości zmienione. Powodem niekorzystania z Internetu jest na ogół
gół brak umiejętności
w korzystania z niego, oraz brak środków finansowych oraz jego zapewnienie
w gospodarstwie domowy.

Wykres 17.

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

16

Nie
34

Tak

Źródło: opracowanie własne.

Prawie co czwarty respondent nie korzystał
korzystał z komputera i Internetu. Wśród
respondentów korzystających z komputera oraz Internetu najwięcej osób w ostatnim
tygodniu korzystało z tych narzędzi w domu. Najczęstszymi czynnościami do których
wykorzystywany byłł Internet to kontakty z rodziną a także poszukanie
szukanie informacji. Tylko
1 respondent używał w tygodniu poprzedzającym badanie Internet do poszukiwania pracy.
Podczas zbierania danych, zadano klientom pomocy społecznej pytania dotyczące
doty
powodów
nie korzystania z Internetu. Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi padały
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sformułowania „nie
nie umiem korzystać”
korzystać oraz „nie potrzebuję tego”.
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3.10. Bariery psychologiczne i społeczne
Doświadczanie ubóstwa oraz poczucie wykluczenia może powodować pewne
napięcia psychiczne i społeczne oraz być barierą w kontaktach społecznych.
Respondenci zostali poproszeni o określenie najczęstszego sposobu reakcji na
pojawiające się problemy. Wśród wymienianych sposobów reakcji dominowały spokojne
szukanie rozwiązań, nie załamywanie się – największy odsetek odpowiedzi dla powiatu
przemyskiego w porównaniu do innych analizowanych powiatów. Część osób na problemy
reaguje zdenerwowaniem, pożyczaniem pieniędzy i godzeniem się z losem.
Ograniczone środki finansowe mogą być przyczyną zaburzeń i oporów w kontaktach
interpersonalnych. Respondenci z powiatu przemyskiego deklarowali jednak, że nie zdarzyło
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im się nigdy być wyśmianym, poniżonym, lekceważonym czy odrzuconym.
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3.11. Ocena uwarunkowań społeczno-gospodarczych
społeczno
Respondenci zostali również poproszeni o określenie jak transformacja systemowa
oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej wpłynęło na ich sytuację materialną. Klienci
pomocy społecznej z terenu powiatu przemyskiego są niezadowoleni ze swojej sytuacji
materialnej. Relacje z najbliższą
liższą i dalszą rodziną są natomiast raczej powodem do
zadowolenia. Stosunki z sąsiadami uważają za poprawne.
poprawne
Oceniając okres po 1989 roku, co trzeci respondent stwierdził, że sytuacja w Polsce
uległa pogorszeniu. Głównym powodem jej pogorszenia jest brak pracy. Na poprawę sytuacji
zwracało uwagę 5 respondentów, natomiast opinie dotyczące braku zmian wyraziło 15 osób.
Wstąpienie
stąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku
rok 2004 nic nie zmieniło w sytuacji materialnej
większości badanych gospodarstw domowych.
Respondenci deklarują, że w najbliższym czasie ich sytuacja
sytuacja materialna nie ulegnie
zmianie. Część
zęść respondentów deklaruje jednak nadzieję na polepszenie
lepszenie się sytuacji. Wiara
w poprawę sytuacji w przyszłości wiąże się na ogół z nadzieją,
nadzieją, że uda się znaleźć pracę.

Wykres 18.

Sytuacja w naszym kraju idzie w:

11

12

Dobrym kierunku
Złym kierunku
27

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Tylko, co
o czwarty respondent był zdania, że sytuacja w kraju zmieni się na lepsze.
lepsze Swoje
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Zdaniem
aniem znacznej większości respondentów sytuacja w kraju idzie
idzie w złym kierunku.
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zdanie o złej sytuacji w kraju badani argumentowali brakiem pracy, upadającymi zakładami
pracy, wysokimi cenami i opłatami oraz faktem, że elity nie troszczą się o ludzi.

Wykres 19.

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

15

Nie
Tak

34

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
społecznej przy jednoczesnej „pracy na czarno” respondenci w większości
większo potępiają, gdyż
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takie osoby oszukują państwo jednocześnie żyjąc na jego koszt.
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IV.

PODSUMOWANIE
Na rolniczą specyfikę charakteru powiatu przemyskiego zwróciła uwagę jedna

z uczestniczek zogniskowanego wywiadu grupowego. „Ja myślę, że nawet to, że gmina
typowo rolnicza przy dzisiejszej koniunkturze, która jest, jaka jest, więc te dochody z tego
gospodarstwa są na pewno małe. No myślę, że opłacalność gospodarstw przy większych
powierzchniach jest widoczna i taka odczuwalna przez ludzi. Natomiast przy takich
trzyhektarowych, dwu-, to nie ma faktycznie jakiś tam dochodów znacznych i to myślę, nieraz
decyduje o tym, czy te osoby się kwalifikują do świadczeń czy nie. No trudno jest nam
wytłumaczyć, że jak np. liczymy dochody z gospodarstwa i nas nie interesuje to czy on
pracuję w tym gospodarstwie, ważne, że on po prostu w jakiś sposób to gospodarstwo
prowadzi.” (B1FGI)
Ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie powiatu przemyskiego jest
sąsiedztwo granicy z Ukrainą. Funkcjonujący przemyt papierosów i alkoholu tworzą „szarą
strefę”. „A jednocześnie bliskość do granicy wschodniej jakby troszkę z jednej strony pomaga
im na utrzymanie się, ale jakby skraca drogę do tego, żeby szukać tej pracy na legalnej.
Naprawdę, bo przecież to co robi granica to, no teraz i tak jest troszkę mniej, ale granica co
robiła u nas, to naprawdę… Skoro dzieci, które się uczyły mówiły, że nie opłaca im się iść do
szkoły, załóżmy zawodowej, nie mówiąc już o średniej, bo mi się nie opłaca, bo ja za dzień
czasu zarobię ileś tam, jak przemycę ileś tam papierosów i właśnie to też właśnie zły wpływ
miało na całe, na rodziny” (B2FGI),
„[Granica – red.] … ona do jakiejś ogromnej degradacji doprowadziła te rodziny. To
znaczy ja to obserwowałam ze środowiska i tych ludzi obserwowałam i to obserwowałam
i mężczyzn i kobiety. Ile kobiet nadmiernie piło wtedy alkohol. Bo oni to traktowali jak, no nie
wiem, bo oni sobie tam czekali w tej kolejce i tak sobie sączyli ten alkohol i fajnie było i się
śmiali z siebie, i to wszystko niby towarzysko traktowali. Ale jak się popatrzyło z boku to dla
mnie to był ogromny problem. I ci ludzie wracali do domów, gdzie dzieci były, czekały, mieli
ugotowane, nie mieli - no, no różnie to bywało” (F1FGI).

środowiska oraz wiążącą się z tym agroturystyka. „Agroturystyka, to jest taki zakątek świata,
że ja myślę, że to się staje teraz takie coraz bardziej… ludzie jakby częściej decydują się na
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prowadzenie tych gospodarstw agroturystycznych. Ale ileś lat temu to było zupełnie
niewidoczne” (B1FGI).
Wśród słabych stron wskazywano problemy komunikacyjne uniemożliwiające dostęp
do specjalistów i rynku pracy. Pracownicy socjalni oraz partnerzy społeczno-gospodarczy
zwrócili także uwagę na brak większych zakładów pracy.
W celu minimalizacji wykluczenia społecznego a także aktywizacji zawodowej
realizowany jest projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
przynosi w gminie Fredropol rezultaty, gdyż osoby uczestniczące w nim stały się bardziej
otwarte na świat, a także zaczęły dbać o sobie. Uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie
grupowym pracownicy ośrodka pomocy społecznej sygnalizowali problemy organizacyjnobiurokratyczne związane z prowadzeniem przedsięwzięcia. „Tragedia, tragedia jest z tym!
Najgorsze jest to, że jest kupę tych rozporządzeń, zapisów, w każdym jest co innego i nigdzie
nie ma konkretnych. Tu Pani z ośrodka dzwoni, bo oni mają jakieś tam inne oświadczenie, ja
tego oświadczenia nie mam, matko, trzeba zrobić jeszcze to oświadczenie, ja mówię słuchaj
ja mam jeszcze takie, o to my tego nie mamy, a to prześlij nam. Nie ma jednej instytucji,
która by powiedziała do beneficjenta mam mieć takie, takie i takie oświadczenie i taką
deklarację. Nie ma takich instytucji. I co opiekun to też inne zdanie w Rzeszowie. Jeden chce
to, drugi chce tamto” (F3FGI). W trakcie spotkania poruszono także kwestię równości szans
kobiet i mężczyzn. Jak zauważyły reprezentantki ośrodków pomocy społecznej w praktyce
bardzo trudno jest przestrzegać równości szans przy m.in. projektach szkoleniowych, gdyż
mężczyźni nie chcą brać udziału szkoleniach.
Wśród dobrych praktyk wymienianych przez przedstawicielki gminy Fredropol
znalazła się inicjatywa stworzonego w Birczy Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.
Wśród problemów z funkcjonowaniem instytucji pomocy i integracji społecznej,
znajduje się kwestia profesjonalnie przygotowane, kadry pracowników socjalnych. W trakcie
FGI przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zwracali uwagę na brak szkoleń w ramach,
których mogliby podnosić swoje kwalifikacje. „Ale kadra jest też taka, że każdy pracownik
pomaga tylu ludziom, a kto pomaga pracownikowi socjalnemu, prawda? Nie ma szkoleń

Nie ma żadnego (…)Oj nie wiem, gdzieś widziałam ostatnio, strasznie drogie są. To jest parę
dni, to nie jest jednodniowy, prawda. Ale pracownik socjalny jest tak bardzo narażony na
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wypalenie zawodowe i nikt mu w tym nie pomaga. Kto mu pomaga? Nikt mu nie pomaga,
a on pomaga tylu ludziom” (F3FGI).
Na terenie analizowanych gmin nie prowadzono badań socjologicznych mierzących
stan wykluczenia mieszkańców. Jedynymi wskaźnikami są wywiady z klientami oraz dane
pochodzące z statystyk.
W trakcie spotkania pracownicy socjalni opisali „typ idealny” ośrodka pomocy
społecznej. Wśród idealnych cech wymieniano: zmniejszenie liczby rodzin przypadających na
jednego pracownika socjalnego, dostęp do specjalistów, poprawa warunków lokalowych
(Fredropol). „Na pewno stan idealny by było gdyby było mniej tych podopiecznych. Bo może
my byśmy wtedy mieli mnij pracy ale i ludzie żyliby w wiele lepszych warunkach,
komfortowych. Żeby tych ludzi tyle nie przybywało, bo z roku na rok, nie oszukujmy, jest
coraz więcej podopiecznych, prawda. Także nie starczy mieć dobry, fajny samochód i fajne
lokalowe nasze warunki, skoro będziemy ludzi przyjmować. Tak żeby, po prostu, nie było tych
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podopiecznych tyle. No wiadome społeczeństwo się starzeje” (B2FGI).
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