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Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 

1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 

i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

W ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w 2014 roku,  

zrealizowano badania społeczne w 16 województwach.  

Tytuły badań: 1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”,  

2. „Profilaktyka instytucjonalna”, 3. „Współpraca instytucji pomocy społecznej  

z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi  

się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy  

społecznej”, 4. „Kontrakt socjalny w praktyce”. 

Realizacja badań w każdym z województw odbyło się w oparciu o tę samą  

metodologię wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji  

Społecznej z całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie.  

W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstały raporty 

wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.  

  

W województwie podlaskim badania regionalne realizował 

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej działający w strukturze Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Białymstoku. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania jakościowego w którym uczestniczyli 

przedstawiciele władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego.  

Realizatorem badania jakościowego oraz raportu ogólnopolskiego była  

firma badawcza EU Consul wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

z Warszawy w formie przetargu. 

 

Białystok, grudzień 2014 r. 

 

Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła. 
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Wstęp 

Badanie „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich” składało się z dwóch 

części: badania ilościowego CAWI uzupełnionego wynikami badania jakościowego 

przeprowadzonego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Jego głównym celem 

było określenie stopnia wpływu różnych czynników (psychologicznych, organizacyjnych 

oraz proceduralnych) na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach 

wiejskich w województwie podlaskim w opinii kadry kierowniczej tych ośrodków oraz 

przedstawicieli władz samorządowych. Prace badawcze prowadzone w ramach badania 

przebiegały dwuetapowo, w wyniku czego powstały dwa raporty. 

Pierwsza część została zrealizowana w lipcu 2014 roku. Zawiera ona analizę danych 

zastanych (tzw. desk research), w której pozyskano i zanalizowano już istniejące informacje 

dotyczące omawianej tematyki. Pochodziły one przede wszystkim z: Głównego Urzędu 

Statystycznego – Bank Danych Lokalnych, Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 

2013 dla województwa podlaskiego, Sprawozdania MPiPS-03 – sprawozdawczość 

półroczna i roczna z udzielonych świadczeń z systemu pomocy społecznej – pieniężnych,  

naturze i usługach dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dostępna w systemie CAS), 

opracowań i danych własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej itp. 

Pierwsza część raportu zawiera również wyniki badania ilościowego (CAWI), 

przeprowadzonego za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza ankiety  

z dyrektorami/kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin wiejskich. W tej 

części badania ukazany został wpływ, jaki na efektywność działań GOPS mają czynniki 

takie jak: możliwość rozwoju zawodowego oraz wykształcenie i kompetencje społeczne 

pracowników, warunki lokalowe, utrudnienia transportowo-komunikacyjne, posiadany 

budżet na realizację zadań, współpraca ośrodka z innymi instytucjami pomocy  

i integracji społecznej, a także organizacja pracy i przyjęte procedury organizacyjne 

obowiązujące w GOPS. W badaniu ankietowym aktywny udział wzięło 75 spośród 78 

gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego (96,15% zwrotów). 

 

1. Założenia metodologiczne badania jakościowego 

 

         Niniejsze opracowanie stanowi drugą część raportu „Efektywność pomocy społecznej 

w gminach wiejskich” i prezentuje analizę danych uzyskanych w oparciu o metodologię 

jakościową – indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami władz 

samorządowych (wójtami/zastępcami wójtów/sekretarzami gminy/przedstawicielami rady 

gminy). 

Zastosowanie jakościowej metody zbierania i analizy danych w niniejszym badaniu 

ma na celu potwierdzenie i uzupełnienie wiedzy uzyskanej w pierwszej części raportu za 

pomocą metody ilościowej, a także ich pogłębioną i wieloaspektową interpretację. 

Techniką zastosowana w badaniu był Indywidualny wywiad pogłębiony IDI (Individual 

In-Depth Interview), który jest interakcją między badaczem a osobą badaną. Przybiera 

formę rozmowy, której prowadzący nadaje ogólny kierunek oraz kładzie nacisk na 

interesujące go tematy. Odbywa się w atmosferze poufności, bez obecności osób 

postronnych, dzięki czemu minimalizuje się wpływ osób trzecich na przebieg badania. 

Wywiad przeprowadza się za pomocą pytań otwartych, tak by respondent miał możliwość 

swobodnej wypowiedzi oraz wyrażenia swojej opinii. Dobrze przeprowadzony wywiad 

cechuje się dużą aktywnością osoby badanej, której wypowiedzi stanowią znaczną część 

wywiadu. Dane zebrane za pomocą tej metody dostarczają bogatych i osadzonych  



4 
 

w kontekście opisów badanego zjawiska. Nie prowadzą do generalizacji statystycznych, 

lecz pozwalają na ukazanie sposobu, w jaki osoby badane postrzegają i interpretują 

kwestie będące tematem badania. Wywiad przeprowadza się z niewielką liczbą osób, 

dobranych ze względu na posiadaną przez nich wiedzę oraz doświadczenie, które pozwoli 

na uchwycenie wątków interesujących badacza. Prowadzący wywiad kieruje rozmową  

w taki sposób by uzyskać jak najwięcej informacji oraz w możliwie najpełniejszy sposób 

zrealizować zakładany cel badawczy. Rozmowa opiera się o wcześniej przygotowany 

scenariusz wywiadu stanowiący przewodnik, który w mniejszym lub większym stopniu 

porządkuje jej przebieg. Może on składać się z ogólnych tematów, które powinny być 

poruszone w trakcie rozmowy lub też szczegółowo sprecyzowanych pytań. Metoda 

wywiadu jakościowego cechuje się elastycznością, w zależności od sytuacji wywiadu, 

badacz może dowolnie decydować o kolejności poruszanych bloków tematycznych oraz 

zadawanych pytań. Ponadto ma możliwość dopytywania i rozwijania interesujących go 

wątków pojawiających się w wypowiedziach osoby badanej. W związku z czym w trakcie 

rozmowy mogą pojawić się kwestie, które nie zostały ujęte w badaniu przeprowadzonym za 

pomocą metody ilościowej. Metoda ta jest szczególnie użyteczna przy prowadzeniu badań 

dotyczących złożonych, wieloaspektowych zagadnień oraz w dotarciu i wyjaśnieniu ich 

przyczyn. 

          W niniejszym badaniu przeprowadzono 8 indywidualnych wywiadów pogłębionych  

z przedstawicielami władz samorządowych – wójtami/radnymi gmin wiejskich województwa 

podlaskiego. Zostały one przeprowadzone w listopadzie 2014 roku. Dobór próby badawczej 

miał charakter celowy i oparty był na dostępności osób badanych. Rozmowy 

przeprowadzono na podstawie scenariusza wywiadu, zawierającego 4 bloki tematyczne, 

które dotyczyły następujących kwestii: skuteczności pomocy społecznej, gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, zasobów instytucjonalnych oraz wniosków 

dotyczących zwiększenia efektywności w realizacji pomocy społecznej. W ramach każdego  

z wymienionych obszarów tematycznych badacz zadawał od 1 do 6 pytań. Za zgodą osoby 

biorącej udział w badaniu wywiad był rejestrowany na dyktafon, a następnie poddany 

transkrypcji.  

 

2. Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 

 

2.1 Skuteczność pomocy społecznej 

 

          Pierwszym zagadnieniem poruszonym podczas wywiadów z przedstawicielami władz 

samorządowych gmin wiejskich była skuteczność pomocy społecznej. Aby pomoc była 

skuteczna, stale zwiększana musi być jej efektywność. Respondenci wymieniali różnego 

rodzaju działania, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu efektywności w niesieniu 

pomocy społecznej mieszkańcom gmin. Jednym z nich była kwestia zwiększenia środków 

finansowych, o czym świadczy wypowiedź: „Oczywiście w zwiększeniu efektywności 

pomogłyby większe środki finansowe, głównie na stworzenie miejsc aktywizacji, np. na 

prowadzenie Klubu Integracji Społecznej”. Dodatkowe fundusze zdaniem wójtów/radnych 

przeznaczone zostałyby na zwiększenie ilości pracowników socjalnych w ośrodkach 

pomocy społecznej: „Jeżeli byłyby pieniądze na dodatkowy etat, to na pewno byśmy  

w każdej chwili zatrudnili dodatkowe osoby”, „Możemy zwiększyć liczbę pracowników 

socjalnych, ale wiąże się to z nakładami, a na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podołać 

tym potrzebom”.  
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           Respondenci poproszeni o wymienienie przykładów skutecznych działań na rzecz 

przeciwdziałania problemom społecznych realizowanych w gminach chętnie wymieniali 

tego typu inicjatywy. Za przykład mogą posłużyć następujące stwierdzenia: „Skutecznie 

działa u nas Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pomaga 

osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Poza tym wiele zadań realizuje powołany przeze 

mnie Gminny Zespół Interdyscyplinarny”. Jeden z radnych oznajmił iż: „W naszej gminie 

podejmujemy różne działania (…) realizowaliśmy program unijny pod tytułem „Odnaleźć 

siebie” czyli szkolenia dla grup bezrobotnych w celu zdobycia kwalifikacji umożliwiających 

im odnalezienie się na rynku pracy. Były trzy takie edycje, a osoby które ukończyły kurs 

znalazły pracę”.  

          Nad tym, aby pomoc społeczna w gminach wiejskich była skuteczniejsza czuwają 

przede wszystkim dyrektorzy OPS-ów. Zdaniem respondentów kierownicy często zgłaszają 

uwagi odnośnie zadań realizowanych przez ich jednostkę jak i podejmują z własnej 

inicjatywy różnego rodzaju działania służące podniesieniu standardu usług niesionych 

przez ośrodki. Respondenci twierdzili między innymi, że „Kierownik OPS-u systematycznie 

zgłasza swoje problemy i uwagi. Współpracujemy na bieżąco zwłaszcza w zakresie zadań, 

które są realizowane z budżetu gminy”, „Chodzimy bezpośrednio do Pana wójta, ponieważ 

on jest osobą do której zgłaszane są sprawy tego typu. Najczęściej dotyczą one 

zwiększenia finansów w zakresie pomocy społecznej, kadry i na świadczenie usług do 

pracy socjalnej”, „Kierownik GOPS rozmawia ze mną o problemach oraz co roku takie 

potrzeby są przedstawiane również Radzie Gminy przy okazji składania sprawozdań  

z pracy ośrodka”.  

 

2.2 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

         Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim 

dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

społecznego mieszkańców danej gminy, a w szczególności grup zagrożonych 

wykluczeniem. Wszystkie gminy biorące udział w wywiadzie pogłębionym wywiązują się  

z obowiązku posiadania tego dokumentu. Z badania wynikło także, iż większość gmin 

posiada strategie, które zostaly uchwalone 2-3 lata temu.  

         Samorządy podczas tworzenia dokumentu angażowały wiele osób ze swojego 

środowiska, a przy tym sięgały po specjalistyczną pomoc z zewnątrz. Za przykład dobrze 

opisujący takie działanie może posłużyć następująca wypowiedź: „Do opracowania 

dokumentu został powołany zaleceniem wójta zespół ds. opracowania gminnej Strategii. 

Miało to miejsce w maju 2012 r. W jego skład wchodzili przedstawiciele różnych środowisk  

i instytucji, które działają w obszarze problematyki społecznej. Korzystano ze wsparcia, 

które do nas kierowano z ROPS-u z Białegostoku, czyli takiego koordynatora, który 

animował powstanie tej Strategii”. Zdarza się, że stworzenie dokumentu gminnej Strategii 

powierzano instytucjom zewnętrznym - „dokument projektowała firma z zewnątrz przy 

pomocy pracowników z naszego Ośrodka”.  

          Poddane badaniu samorządy starają się podejmować działania wynikające  

z gminnych strategii. Jeden z radnych dokładnie je scharakteryzował w jednej ze swoich 

wypowiedzi: „Podejmujemy działania: dla osób niepełnosprawnych i starszych polegające 

na pomocy w środowisku lokalnym, działania opiekuńcze, likwidację barier 

architektonicznych czy usługi rehabilitacyjne (…) Prowadzone są też działania skierowane 

na ochronę zdrowia poprzez profilaktykę zdrowotną, organizowane są badania 

profilaktyczne. Promocja zdrowia odbywa się też w szkołach poprzez różnego rodzaju akcje 



6 
 

jak np. „Odżywiaj się zdrowo”. W ramach Strategii prowadzone są też działania skierowane 

na walkę z alkoholizmem i narkomanią”.  

          Aby skutecznie realizować zadania pomocy społecznej przedstawiciele władz  

gminnych współpracują na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi  

i pozarządowymi. W odpowiedzi na pytanie o sposoby i metody wypracowania 

odpowiedniej kooperacji z innymi podmiotami jeden z wójtów stwierdza, że: „Najważniejsze 

są dobre chęci. My jako gmina współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy, z 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Z Caritas 

mamy podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach pomocy osobom 

dotkniętym przemocą. Poza tym co roku dofinansujemy Caritas kwotą 20 tysięcy złotych”. 

Przykład innej z gmin pokazuje, że lokalne władze mogą skutecznie współpracować ze 

zróżnicowanymi organizacjami i jednostkami: „Na terenie gminy działają 4 jednostki OSP, 

działająca przy szkole fundacja „Tęczowy most” oraz Towarzystwo Przyjaciół Gminy, które 

stowarzysza 75 członków. Współpracujemy z wszystkimi wymienionymi organizacjami na 

rzecz rozwoju gminy, sportu i kultury. Nasze stosunki są bardzo dobre i ciągle staramy się 

nawiązywać nowe płaszczyzny współpracy”. W innej z gmin współpraca jest realizowana w 

nieco innej formie i cechuje się tym, iż „organizacje są zapraszane na posiedzenia różnych 

gminnych komisji i posiedzenia rady gminy”.  

          We wspieranie lokalnej pomocy społecznej angażują się także organizacje trzeciego 

sektora. Z badania wynika, że w gminach wiejskich województwa podlaskiego takich 

organizacji jest mało. Lokalne NGO-sy jeśli już funkcjonują, to angażują się w pomoc przy 

organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym dla społeczności wiejskich. Na 

przykład w jednej z gmin „bardzo zaangażowało się u nas koło gospodyń wiejskich, 

wspomagają nas także strażacy z OSP. Robią składki dla dzieci z biedniejszych rodzin, 

organizują choinki”. 

          Na terenach wiejskich bardzo ważną funkcję pełnią lokalne grupy działania. Istnieją 

na zasadzie partnerstwa terytorialnego zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji  

(z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego) jak i mieszkańców danego 

obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Do tego rodzaju zrzeszeń przynależą 

także niektóre samorządy biorące udział w badaniu. Dzięki LGD na terenie jednej z gmin 

„udało się zrealizować wiele projektów dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej. 

Były to np. festyny, obchody 500-lecia, organizowanie Dni Sportu. Poza tym w ramach 

współpracy z LGD zakupiliśmy książki do biblioteki, (…) zbudowaliśmy infrastrukturę 

turystyczną, ale i powstała dzięki temu świetlica wiejska, która została wyremontowana, 

ocieplona”. Inny z wójtów opowiada o działaniach LGD w jego gminie:” „Mimo że 

bezpośrednim celem takich zrzeszeń nie jest pomoc społeczna, a polepszenie warunków 

życia to wpływają one swoimi działaniami na polepszenie oferty socjalnej. Przy pomocy 

środków płynących za pośrednictwem LGD można pozyskiwać pieniądze na projekty, które 

realizują też gminną strategię pomocy społecznej. Były poczynione u nas działania, żeby 

zabezpieczyć czas wolny dla młodzieży, działania sportowe i aktywizujące, otwierające im 

nowe możliwości”. W niektórych przypadkach dzięki funkcjonowaniu lokalnej grupy 

działania pomoc niesiona jest bezpośrednio do najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

Efektem tego w jednej z gmin jest organizowanie dzieciom z najbiedniejszych rodzin 

letniego wypoczynku: „część dzieci z biednych rodzin wysyłamy na wczasy. Kryterium jest 

dochód w rodzinie i staramy się, aby dzieci z najmniej zamożnych rodzin wyjeżdżały 

chociaż na dwa tygodnie w wakacje. Dofinansowujemy też szkołę, która organizuje dla 

dzieci podczas ferii zimowych darmowe zajęcia z wyżywieniem”.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Partnerstwo_terytorialne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_prywatny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
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          W kilku gminach, które wzięły udział w badaniu, odbywają się konsultacje społeczne 

czyli proces, w którym przedstawiciele władzy samorządowej przedstawiają mieszkańcom 

swoje plany dotyczące np. działań w zakresie pomocy społecznej. Są one sposobem 

uzyskiwania opinii i propozycji od osób bądź instytucji, których w pewien sposób dotyczą, 

bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. Wójt jednej 

z gmin przyznał, iż konsultacje odbywają się „w miarę potrzeb przy tworzeniu gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. Założenia są wówczas omawiane 

społecznie i indywidualnie, aby ludzie mogli wnosić swoje pomysły i brać udział w jej 

tworzeniu”. Radny innej z gmin sprawę konsultacji społecznych określił w następujący 

sposób: „Na terenie naszej gminy konsultacje dotyczą dokumentów programowych, 

natomiast działań podejmowanych już nie (…) Głos zabierają głównie organizacje 

pozarządowe, czego nie można powiedzieć o mieszkańcach”.  

           

2.3 Zasoby instytucjonalne 

 

          Jak już wcześniej zostało wspomniane, w opisywanym badaniu udział brali 

przedstawiciele władz z obszarów gmin wiejskich. Są to tereny często niedoinwestowane, 

posiadające niewystarczającą infrastrukturę, także tą przeznaczoną dla usług pomocy 

społecznej. Potwierdzają to wójtowie, którzy podczas przeprowadzanych z nimi wywiadów 

narzekali na brak środków finansowych, który uniemożliwia zwiększenie zasobów 

infrastrukturalnych: „Nie ma żadnych planów związanych z infrastrukturą OPS i jej 

rozbudową w najbliższym czasie. Mamy bardzo niski budżet, a dochody z podatków 

rolnych są niewielkie, gdyż ten jest niewielki i utrzymuje się od lat na tym samym poziomie”.  

          Ponadto włodarze gmin wymieniają potrzebne do zrealizowania inwestycje. Za 

przykład może posłużyć wypowiedź jednego z wójtów, który oznajmia, że „na terenie gminy 

przydałaby się poradnia małżeńska, poradnia uzależnień, a w przyszłości można byłoby 

pomyśleć o stworzeniu domu pomocy społecznej, bo takiego nie ma. Jednak patrząc na 

nasze obecne realia, nie jest to możliwe ze względów finansowych”. W niektórych 

przypadkach warunki lokalowe w gminnych OPS-ach są złe i pomieszczenia te wymagają 

pilnej renowacji bądź przeniesienia ośrodków do innych budynków: „Gdybyśmy mieli wolne 

pomieszczenia, to byśmy się starali przenieść instytucje pomocy społecznej w inne miejsce 

żeby nie działały przy gminie, ale nie mamy takich miejsc więc jest ciasno”, „GOPS jest 

ulokowany razem w Urzędzie Gminy, nie mamy oddzielnego budynku. Pomieszczenie jest 

małe i brakuje takiego pokoju do takich rozmów intymnych z klientem. W tym jednym 

pomieszczeniu siedzą 3 osoby i być może klient nie czuje się komfortowo, jak przychodzi  

z jakąś potrzebą bo chciałby dyskretnie powiedzieć o swojej sytuacji, a tak to ma 

publiczność, która się przysłuchuje danej rozmowie”. Ważnym problemem jest brak 

dostępnych mieszkań socjalnych. Problem ten dotyka wielu gmin w województwie 

podlaskim, w tym biorących udział w badaniu: „Brak jest mieszkań socjalnych na terenie 

naszej gminy, a przydałoby się przecież chociaż jedno w zapasie w razie jakiejś sytuacji 

losowej”. 

           Z badania wynika, że na terenie gmin wiejskich brakuje pracowników ośrodków 

pomocy społecznej. Jeden z przedstawicieli rady gminy stwierdza, że „coraz częściej 

pojawia się problem większej liczby opiekunów socjalnych. W związku z faktem, że mamy 

społeczeństwo coraz bardziej starzejące się, to przybywa ludzi, którzy wymagają stałej 

opieki, są przenoszeni do domu opieki społecznej i w takich sytuacjach potrzebni są 

pracownicy socjalni czy dodatkowi opiekunowie. W tym zakresie jest zapotrzebowanie, 

aczkolwiek okresowe, dlatego w tej materii współpracujemy z Powiatowym Urzędem 
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Pracy”. Inny z respondentów stwierdził, że w związku ze zjawiskiem starzenia się 

społeczeństwa na terenach gmin wiejskich, które opuszczane są przez młode osoby celem 

poszukiwania pracy w ośrodkach miejskich, „potrzebne są takie instytucje jak dom 

samopomocy dla osób w podeszłym wieku i samotnych, gdyż jest potrzeba kontaktu osób 

samotnych ze sobą, gdzie byłby animator do działań świadczonych dla takich osób”. 

 

3.4 Wnioski dotyczące zwiększenia efektywności pomocy społecznej 

 

          W gminach wiejskich województwa podlaskiego zazwyczaj próżno szukać zakładów 

przemysłowych czy terenów przeznaczonych na duże inwestycje, gwarantujące lokalnym 

samorządom dochód z tytułu płaconych podatków itp. Głównym źródłem utrzymania 

mieszkańców gmin wiejskich jest rolnictwo, co powoduje, że wpływy finansowe z tego tytułu 

do budżetów gmin są niewystarczające. Niezbędna jest pomoc finansowa z zewnątrz, gdyż 

wiele samorządów z terenu województwa podlaskiego nie jest w stanie sobie sama 

poradzić z wieloma problemami, także tymi związanymi z usługami pomocy społecznej. 

          Respondenci w odpowiedzi na pytania podsumowujące wywiad rekomendowali 

działania jakie należy podjąć na terenie ich gmin w celu zwiększenia efektywności pomocy 

społecznej. Jednym z problemów na terenie gmin wiejskich są braki kadrowe  

w jednostkach pomocy społecznej, co jest spowodowane opisanymi wyżej problemami  

finansowymi: „problemem jest dla nas utrzymanie trzech etatów w OPS-ie. Borykaliśmy się 

z problemami finansowymi więc jeden pracownik został zwolniony, jednak jak przyjechała 

kontrola, to musieliśmy ponownie znaleźć środki na trzeciego pracownika, tak jakby  

z pomocą Urzędu Pracy i teraz mamy znów 3 etaty i to jest dla nas główne zadanie aby je 

utrzymać”. Inny z respondentów oznajmia iż „największą potrzebą jest zwiększenie o jedno 

stanowisko etatów w GOPS-ie, ale oczywiście etat, który sfinansowany został przez 

państwo bądź wojewodę, bo nas na to nie stać, a zadań dla OPS-u jest coraz więcej”, „Na 

pewno potrzebujemy w pierwszej kolejności zwiększenia zatrudnienia w GOPS-ie, 

ponieważ gmina liczy 4 tysiące mieszkańców, a obsługuje ich tylko jeden pracownik 

socjalny”.  

          Zwiększeniu efektywności pomocy społecznej na pewno pomogłoby uproszczenie 

przepisów prawnych, gdyż wiele czasu pochłania pracownikom socjalnym tworzenie 

niezbędnej dokumentacji. Jeden z uczestników badania stwierdza, iż „wywiady które 

przeprowadzają pracownicy socjalni jak np. związane z Niebieską Kartą są bardzo 

specjalistycznymi i obszernymi dokumentami, których wypełnienie zabiera dużo czasu  

w wyniku czego pracownik poświęca czas na ich wypełnianie, a mniej na zainteresowanie 

się danym problemem”. Problemem są także niektóre zadania przekazywane gminie przez 

rząd, gdyż „z reguły są to zadania zlecane lecz już nie finansowane przez państwo. 

Najczęściej jest tak, że przez pierwsze lata środki pokrywa rząd, następnie zalecane jest 

częściowe finansowanie przez gminę, a następnie całość udzielania środków przechodzi na 

budżet gminy. Tak było z dodatkami mieszkaniowymi czy stypendiami dla dzieci”. Zdaniem 

respondentów należałoby, oprócz zwiększenia środków finansowych, pomyśleć także  

o mechanizmach, które pozwolą na bardziej efektywne ich wykorzystywanie: „Większa 

elastyczność w dysponowaniu środkami rozwiązałaby wiele problemów, jeśli polegałaby na 

tym, iż trafiałyby one do tych najbardziej potrzebujących”. 
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Zakończenie        

 

         Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych z wójtami gmin wiejskich wykazała, 

że głównym problemem wpływającym na niską efektywność pomocy społecznej na tych 

terenach jest brak odpowiedniej ilości środków finansowych. Niskie budżety wiejskich OPS-

ów wystarczają jedynie na realizowanie podstawowych zadań wynikających z ustawy  

o pomocy społecznej i zazwyczaj nie dają możliwości na podejmowanie dodatkowych 

inicjatyw, inwestowania w infrastrukturę czy kadrę pracowniczą.  

        Dużą szansą gmin wiejskich na poprawienie takiego stanu rzeczy jest uczestnictwo  

w lokalnych grupach działania, bądź współpraca z lokalnymi organizacjami czy 

stowarzyszeniami. To dzięki wspólnej kooperacji wymienionych podmiotów na wielu 

płaszczyznach możliwe jest polepszanie warunków życia mieszkańców poprzez rozwój 

infrastruktury społecznej, organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć czy niesienie 

pomocy najbardziej potrzebującym.  

        Zawiłe przepisy prawa, mała elastyczność w rozdzielaniu środków finansowych 

świadczeniobiorcom oraz dodatkowe zadania powierzane samorządom przez władze 

centralne wpływają na to, iż efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich wciąż 

jest niska, co ma swoje odzwierciedlenie w jakości usług i świadczonej pomocy. 

Przedstawiciele wiejskich władz samorządowych zdają sobie sprawę z problemów jakie  

w gminach dotykają ów sektor pomocy społecznej, jednocześnie podejmując działania 

inicjujące poprawę przedmiotowego stanu rzeczy. 
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Aneks Nr 1 – Narzędzie badawcze 

 

Scenariusz IDI z przedstawicielami władz samorządowych, badanie – „Efektywność 
pomocy społecznej w gminach wiejskich” 
 

Efektywność pomocy społecznej – jest to rezultat podjętych działań, opisany relacją 

uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. 

CEL: Wypracowanie wniosków odnośnie zwiększenia efektywność pomocy społecznej w 

gminach wiejskich.  

Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o efektywności działań w pomocy społecznej 

podejmowanych przez gminy wiejskie. 

Skuteczność pomocy społecznej. 

1. Jakie działania może podejmować gmina, żeby zwiększyć efektywność pomocy 

społecznej? (np. zwiększenie środków finansowych, zwiększenie liczby 

pracowników socjalnych do ustawowej liczby itp.)? 

 

2. Czy zna Pan/Pani przykłady skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania 

problemom społecznym? 

 

3. Jak w Pana/Pani gminie przebiega proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej? 

(np. rozwój wsparcia środowiskowego)  

 

4. Czy kierownicy OPS zgłaszają uwagi odnośnie zadań realizowanych przez ich 

jednostkę? Jeżeli tak, jak często je zgłaszają, czego one dotyczą i jakie działania 

wobec nich są podejmowane? 

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych 

5. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest 

obowiązkiem każdej gminy. Czy u Pana/Pani w gminie jest taki dokument?  

Jeśli tak - kiedy został uchwalony, kto go opracowywał, jak długo powstawał? 

Jeśli nie – Kiedy zostanie opracowany i dlaczego do tej pory nie został? 

Czy strategia jest aktualizowana? 

6. Czy działania wynikające ze strategii są w Pana/Pani gminie realizowane?  

Czy może to jest dokument, który jest, bo musi być, aby aplikować o środki unijne z 

nowego okresu programowania? 

 

7. Jakie są sposoby i metody wypracowywania programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych? 

 

8. Czy na terenie gminy działają Lokalne Grupy Działania? Jaki jest efekt ich działania 

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych? 
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9. Co w  zakresie rozwiązywania problemów społecznych robią lokalne NGO’sy? Jak 

oceniane są ich działania? 

 

10. Czy w gminie odbywają się konsultacje społeczne w zakresie pomocy społecznej?  

Jakie? Ile jest takich konsultacji? Jak często się odbywają? Czego dotyczą? Co jest 

efektem tych konsultacji? 

Zasoby instytucjonalne 

11. Czy zasoby infrastruktury pomocy społecznej na terenie gminy są wystarczające w 

stosunku do potrzeb mieszkańców? 

12. Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w obszarze zwiększenia 

infrastruktury pomocy społecznej? 

 

Wnioski dotyczące zwiększenia efektywności pomocy społecznej 

13. Biorąc pod uwagę charakterystykę Pana/Pani gminy (zasoby, kadra pracowników, 

uwarunkowania społeczno-demograficzne itp.) podjęcie jakich działań 

rekomendowałby Pan/Pani w celu zwiększenia efektywności pomocy społecznej? 

 

 

 


