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wprowadzenie

Ukształtowany po 1989 roku wymiar pomocy społecznej zakłada 
m.in. koncentrację uwagi na środowiskowej pomocy społecznej, czyli na 
świadczeniu usług socjalnych o charakterze komunalnym, nastawionych 
na określonego klienta. Zakłada się, że tego rodzaju działania, będące 
rezultatem pojawiających się nowych obszarów potrzeb i problemów 
społecznych, będą stanowić w przyszłości dominującą formę pomocy 
społecznej. Środowiskowa, gminna pomoc społeczna powinna zakładać 
aktywność wielu podmiotów partycypujących w podejmowanych zada-
niach na rzecz potrzebujących. Taka orientacja działań jest typowa dla 
społeczeństw demokratycznych ukierunkowanych na dobro obywateli. 
idea działań o charakterze komunitarnym postuluje budowę społecz-
ności lokalnej nowego typu – inkluzyjnej, lub elastycznej, wrażliwej, za-
kładającej dobrowolność, przynależność, demokratyczny charakter oraz 
porządek jako efekt świadomej internalizacji i wzajemnego zaufania 1.

nadrzędną funkcją założeń przyjętych w modelu pomocy społecznej 
państwa powinna być relacja na płaszczyźnie społeczeństwo–państwo 
oparta na zasadach pomocniczości i interwencji. Pierwsza z nich zakłada 
wspomaganie funkcji rodziny, co nie jest tożsame z przejmowaniem jej 
zadań, druga podkreśla konieczność natychmiastowej interwencji pań-
stwa, społeczeństwa w sytuacjach, w których rodzina nie jest w stanie ra-
dzić sobie sama. Wspomniane typy działań stanowią swoisty imperatyw 
w realizowaniu postulatu wspólnotowego działania.

1 J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, 
łódź 2002, s. 82–87. 
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W niniejszym opracowaniu chcę podkreślić znaczenie tych działań w kon-
tekście dzieciństwa dzieci wychowujących się w warunkach biedy, ubóstwa 
ekonomicznego lub innych ograniczeń wiążących się z postrzeganą wielo-
aspektowo kondycją rodzin. Dzieciństwa definiowanego w literaturze pedago-
gicznej jako „dzieciństwo gorszych szans”, które stanowić powinno wyzwanie 
dla zadań pomocy społecznej. 

dzieciństwo gorszych szans jako funkcja zagrożeń rodzinnych

Problem zdefiniowania rodziny zagrożonej wymaga wskazania tych czyn-
ników, które aktualnie w sferze życia rodzinnego wywołują negatywne skutki. 
Wśród wielu czynników niekorzystnych bądź nawet patologicznych znajdują 
się te, które mają wymiar makro lub mikrospołeczny.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć czynniki stanowiące uboczny skutek 
urbanizacji i industrializacji, tj. zmiany w zakresie więzi społecznych, osłabienie 
więzi między członkami rodziny. Prowadzą one do zaniedbań obejmujących 
egzystencjalną sferę życia, a także moralną, kulturalną, religijną. Brak świado-
mości wychowawczej ze strony rodziców prowadzi do wykształcenia postaw 
ignorancji problemów ważnych, konsumpcyjnego stylu życia, niekiedy nado-
piekuńczości, traktowania życia w jego materialnym wymiarze. Zaniedbania są 
definiowane jako świadome działanie lub nadzwyczajny powód, wskutek któ-
rego niezaspokajane są niezbędne potrzeby dla prawidłowego rozwoju dziecka 
przynajmniej w jednym z zakresów osobowości: rozwoju fizycznym, intelektu-
alnym, emocjonalnym i wychowaniu, doprowadzające do cierpienia dziecka 2. 

W drugiej grupie znajdują się takie czynniki, które mają charakter mikro-
społeczny, wpływają na dezorganizację życia rodzinnego. Dotyczą zjawisk 
groźnych dla rodziny, prowadzących do zmian w obrębie jej struktury i funk-
cji. najgroźniejsze są te, które mają charakter skumulowany, np. rozpad rodzi-
ny (zmiany w obrębie struktury rodziny) na skutek długotrwałych konfliktów 
(zmiany w zakresie funkcji), które w wielu przypadkach doprowadzają do cał-
kowitej lub częściowej dezorganizacji życia rodzinnego. Zależność może prze-
biegać też w odwrotnym kierunku. Zagrożenia związane są często ze zjawiskami 
patologicznymi, które określają konieczność podejmowanych form ingerencji 
w życie rodziny.

2 J. Brągiel, Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996, s. 66.



61nDzieciństwo gorszych szans 

niewłaściwe warunki wychowania dziecka w takiej rodzinie wynikają z na-
ruszenia jego dobra w aspekcie pięciu składników, które są wartościami samymi 
w sobie, wynikającymi z wartości dziecka jako członka rodziny. należą do nich 
cenność, bezbronność, niedoskonałość, zależność, niedojrzałość. Skutki naru-
szenia dobra dziecka w aspekcie tych składników są związane z brakiem moż-
liwości zaspokajania potrzeb i nieradzeniem sobie, co przekłada się na wiele 
grup dysfunkcji społecznych, które można przedstawić w postaci następującej 
mapy. 

społeczna degradacja przestępczość choroby psychiczne

bierność społeczna zanieczyszczenie  
środowiska samotność

analfabetyzm uzależnienie  
od pomocy społecznej trudności szkolne (odsiew)

agresja i przemoc  
dzieci i młodzieży

bezrobocie ubóstwo

alkoholizm nieletnie macierzyństwo

przemoc w rodzinie
bezrobocie choroby cywilizacyjne

Rys. 1. Mapa potrzeb społecznych środowiska lokalnego
Źródło: R. Cichoń, Działalność wolontariatu jako jedna z form wsparcia organizacji poza-
rządowych, w: Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy 
socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce 2009, s. 61.

Obszary omawianych zjawisk można również przedstawić ze względu na 
uwarunkowania, które je generują, a więc:

•	 te,	które	są	efektem	niedoskonałości	działań	systemowych	–	brak	wspar-
cia socjalnego (obszar biedy, ubóstwa, bezrobocie, migracje),

•	 zjawiska	patologiczne	jako	brak	wsparcia	na	etapie	początkowym	–	nie-
radzenie sobie z wymaganiami społecznymi i systemowymi, brak kwali-
fikacji i możliwości doskonalenia samorozwoju i świadomości zagrożeń, 
zakłócenie w sferze wolicjonalnej w sensie braku umiejętności przeciw-
działania negatywnym zjawiskom (agresja, nietolerancja),
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•	 problemy	związane	z	sieroctwem	duchowym	dzieci	w	rodzinach	o	wy-
sokim statusie materialnym jako zakłócenia w realizacji funkcji psycho- 
higienicznej (zakłócenie więzi emocjonalnej w rodzinie). 

W tej sytuacji sektor pozarządowy od wielu lat inicjuje działania prospo-
łeczne i na rzecz rodzin zagrożonych. Stowarzyszenia, fundacje, organiza-
cje społeczne inicjują profil aktywności, które wyrażają się w następujących 
funkcjach:

•	 afiliacyjnej	–	opierającej	 się	na	potrzebie	przynależności	 człowieka	do	
konkretnej grupy, wspólnoty,

•	 integracyjnej	–	związanej	z	potrzebą	łączenia	się,	przeciwdziałania,	izola-
cji i budowania więzi społecznych,

•	 ekspresyjnej	–	dającej	możliwość	samorealizacji,	rozwijania	zaintereso-
wań, wnoszenia własnego wkładu w rozwój najbliższej społeczności lo-
kalnej lub narodu 3.

Ważnym aspektem działań instytucji pomocy społecznej w niwelowaniu 
różnic społecznych jest inicjowanie lub łagodzenie skutków zmian społecznych. 
Te zdania mogą być realizowane przez:

•	 wzmacnianie	 i	wpływanie	na	poprawę	 funkcjonowania	 jednostek	 i	 ro-
dzin w osiąganiu przez nie indywidualnych celów,

•	 dostarczanie	 nowych,	 instytucjonalnych	 form	 i	 sposobów	 socjalizacji,	
rozwoju i opieki (kiedyś realizowane przez związki rodzinne oraz są-
siedzkie),

•	 rozwijanie	nowych,	instytucjonalnych	form	dla	nowych	typów	aktywno-
ści, istotnych dla rodzin, jednostek i grup funkcjonujących we współcze-
snym społeczeństwie.

„dzieciństwo gorszych szans” a pomoc społeczna

Współczesny wymiar dzieciństwa jest rezultatem złożonych i wielopłasz-
czyznowych zmian społeczno-ekonomicznych głównie procesów globalizacji. 
Przełom XX i XXi wieku wykreował nowe kategorie – obrazy dzieciństwa, uza-
leżnione od treści przeżyć, doświadczeń i możliwości rozwojowych, warunków, 

3 i. Fudali, Prospołeczne działania organizacji pozarządowych, w: Wolontariat jako dzia-
łalnie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. B. Matyjas, Kielce 
2009, s. 72–73.
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w jakich dziecko wychowuje się i żyje. Zmieniające się warunki życia pozwoliły 
na wyodrębnienie takich kategorii dzieciństwa, jak: 

•	 dzieciństwo	nowych	szans	rozwojowych,	
•	 dzieciństwo	w	ujęciu	przedmiotowym	i	podmiotowym,	
•	 dzieciństwo	telewizyjne,	medialne,	komputerowe,	sieciowe.	
inny podział wskazuje na występowanie takich kategorii dzieciństwa, jak: 

globalne, telewizyjne, zagrożone, osamotnione, wznawiane nadmiaru 4. „Dzie-
ciństwo gorszych szans” odnosi się głównie do dzieci chorych, niepełnospraw-
nych, pochodzących ze środowisk wiejskich, z rodzin wielodzietnych, bezro-
botnych, dzieci ulicy. Każda z tych kategorii dzieciństwa znajduje w literaturze 
pedagogicznej właściwe uzasadnienie w świetle badań i refleksji pedagogicz-
nych. Gorsze szanse wiążą się z takimi zakresami i obszarami pracy jak opie-
ka, wychowanie, edukacja, ochrona zdrowia, kultura. W zakresie opieki i wy-
chowania ograniczone szanse wynikają z komercjalizacji usług (wprowadzenie 
odpłatności) lub ich likwidacją, szczególnie dotyczy to zajęć pozalekcyjnych 
o różnym charakterze. Fakt ten mimo woli ograniczył dostępność do nich tych 
dzieci, które jest na nie stać. W zakresie ochrony zdrowia ograniczeniem stało 
się wyeliminowanie obowiązkowych badań lekarskich, dlatego uczniowie nie-
systematycznie korzystają z usług lokalnej służby zdrowa, ich rodzice nie wyka-
zują takiej troski. Jeśli chodzi o dostępność dóbr kultury (zakup książek, płyt, 
biletów wstępu do instytucji kulturalno-oświatowych), to staje się ona niemoż-
liwa dla rodzin o niskich dochodach. 

Odnosząc się do różnych ujęć kategorii dzieciństwa, można mówić general-
nie o dwóch koncepcjach. Pierwsza zakłada, że coraz częściej mamy do czynie-
nia z ograniczeniami funkcji rodzicielskich, spowodowanymi np. wydłużonym 
czasem pracy rodziców, rozwodami, wychowywaniem się w nowych typach ro-
dzin, choćby w zrekonstruowanych. W tym przypadku można mówić o repeda-
gogizacji dzieciństwa, ponieważ z dotychczasowej kategorii socjologicznej sta-
je się ono przedmiotem refleksji pedagogicznych. W związku z nieradzeniem 
sobie przez wielu rodziców z wychowaniem dziecka, staje ono coraz częściej 
wobec problemów i wyzwań, które przekraczają jego kompetencje i możliwo-
ści (brak rodzeństwa, różne oblicza samotności, brak więzi emocjonalnych lub 
ich zubożenie, zaburzenia komunikacyjne). 

Repedagogizacja dzieciństwa wiąże się z przejmowaniem zadań interwen-
cyjnych przez inne instytucje w środowisku lokalnym, głównie przez szkołę, 

4 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Kraków 2008, s. 40. 
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których zadaniem jest radzenie sobie z pokonywaniem stresu, barier społecz-
nych, nabywaniem umiejętności wchodzenia w nowe, niekiedy trudne role 
związane z kulturą dzieciństwa.

Druga kategoria to koncepcja depedagogizacji. nawiązuje ona do ograni-
czenia lub utraty dziecięcej przestrzeni i korczakowskiej wizji dziecka i jego 
dzieciństwa, w tym rozumieniu bowiem staje ono wraz dorosłymi wobec wie-
lu poważnych życiowych problemów, „ma prawa, jak dorosły i podlega ochro-
nie na równi z innymi obywatelami” – jak zauważyła B. Smolińska-Theiss 5. To 
stanowisko, w odróżnieniu od poprzedniego, akcentuje funkcje prewencyjne 
wobec dzieci, gdyż ich problemami staje się bieda, ubóstwo, niepełnospraw-
ność, marginalizacja, wykluczanie społeczne (te zjawiska często dotykają wy-
chowanków domów dziecka). Można sądzić, że ten współczesny wymiar dzie-
ciństwa określa nowy status autonomii dziecka posiadającego wolność, prawa, 
indywidualizację połączoną z socjalizacją. Ten mozaikowy obraz dzieciństwa 
wynika z nowych ról, w które dziecko wkracza, nowych problemów, jakie nie-
sie proces globalizacji, nowych wzorów wychowania upowszechnianych w ro-
dzinach w kontekście przepływu informacji. Mamy zatem do czynienia z jed-
nej strony z nadkompensacją w zaspokajaniu potrzeb, z drugiej zaś z wieloma 
deficytami.

Od pewnego czasu do nowych zjawisk, wynikających z odrzucenia dziecka 
przez rodziców, należą dzieci ulicy (children street). Według szacunków Rady 
Europy na całym świecie jest ich około 100 mln. Zjawisko to jest bardzo trudne 
do ujęcia statystycznego, gdyż mamy do czynienia z niejednoznacznością poję-
cia, tj. z różnorodnością zakresów, celów, kryteriów, które leżą u podstaw defini-
cji. Dzieci ulicy to najczęściej osoby poniżej 18 roku życia, które przez krótszy 
lub dłuższy okres żyją w środowisku ulicznym. Przenoszą się z miejsca na miej-
sce, nawiązują kontakty z grupą rówieśniczą albo innymi grupami funkcjonują-
cymi w tym środowisku. Oficjalnym adresem zamieszkania jest adres rodziców 
lub innej instytucji socjalnej (pomocy wychowawczej, poradni psychologicz-
nej). Dzieci te posiadają słaby kontakt z dorosłymi, przedstawicielami szkół 
i innych instytucji pomocowych. natrafiają na obojętność, wykorzystanie, prze-
moc, uwiedzenie, izolację, wcielają się do innych grup subkulturowych, band, co 
stanowi namiastkę zaspokojenia ich potrzeb, zaniedbanych w rodzinie. Wśród 
przyczyn zjawiska wymienia się te, które wynikają z dezintegracji rodziny, upad-

5 B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. 
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 870.



65nDzieciństwo gorszych szans 

ku autorytetu moralnego, zmiany obyczajowości, powszechności zachowań de-
wiacyjnych, patologii społecznej, skrajnego ubóstwa i marginalizacji 6.

Pomoc społeczna jako odmiana pomocy międzyludzkiej ma w Polsce bo-
gate tradycje, jednak nadal wypracowuje nowe koncepcje stosownie do poja-
wiających się potrzeb społecznych. Społeczeństwo nie może pozostać obojętne 
na zagrożenia życia w rodzinie, obniżenie szans edukacyjnych, zdrowotnych, 
rozwojowych wielu dzieci.

W polskim ustawodawstwie pomoc społeczna definiowana jest jako insty-
tucja polityki społecznej państwa, ma na celu umożliwienie przezwyciężenia 
trudnych sytuacji życiowych, których ludzie nie są w stanie pokonać, wykorzy-
stując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej 
jest także zapobieganie takim sytuacjom, poprzez podejmowanie działań zmie-
rzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem 7. 

W polskim systemie pomocy społecznej wyróżniamy:
•	 pomoc	instytucjonalną	(system	pomocy	społecznej,	instytucje	i	placów-

ki pomocy społecznej, centra i ośrodki pomocy) rodzinie i dziecku; funk-
cjonowanie instytucji i placówek reguluje Ustawa o pomocy społecznej 
z 12 marca 2004 roku (Dz.U. 2000, nr 64);

•	 pomoc	nieinstytucjonalną	(międzyludzką,	opartą	i	funkcjonującą	w	kon-
tekście sieci powiązań, więzi społecznych, pomocy drugiemu człowieko-
wi „z dobrego serca”, pozytywnego odruchu ludzkiego, motywacji mo-
ralnej i często religijnej);

•	 pomoc	instytucjonalną	(np.	rodzinne	sąsiedzkie	świadczenia	w	ramach	
samopomocowych grup zadaniowych).

Druga i trzecia kategoria pomocy „wychodzi naprzeciw” potrzebom osób, 
które samodzielnie nie są w stanie ich zaspokoić.

Waloryzacja współczesnego systemu pomocy społecznej powinna zakładać 
uwzględnienie kilku zasad, aby mógł on posiadać znamiona obywatelskiego 
charakteru. Stąd zagrożenia życia w rodzinach skłaniają do podjęcia nowych 
form pracy z rodziną zagrożoną, które w dużym stopniu muszą zakładać in-
terdyscyplinarny charakter. Praca socjalna jest podstawową formułą „społe-
czeństwa opiekuńczego”. Współczesna pomoc społeczna ma w dużej mierze 
charakter dezinstytucjonalny. Praca opiekuńcza specyficzna dla poprzedniego 

6 B. Głowacka, Dzieci ulicy, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, s. 878.
7 A. Olech, M. łuczyńska, Pomoc społeczna, w: tamże, s. 643.
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ustroju w Polsce nie była wystarczającym obszarem działań praktycznych, jako 
że jej charakter sprowadza się do wąskiej grupy wiekowej dzieci i młodzieży, 
osób chorych, kalekich, wymagających działań typowo opiekuńczych pole-
gających na indywidualnych i grupowych formach pracy. Tymczasem praca 
socjalna, jaką podejmują instytucje lokalne, wspierając uzupełniające i zastę-
pujące funkcje rodziny, posiada znacznie szerszy kontekst i wyraża się w dzia-
łalności praktycznej (społecznej), naukowej – jako dziedzina nauki, tworząc 
nowe modele i koncepcje pracy w środowisku, jako działalność zawodowa – 
podejmują ją pracownicy socjalni. Wspomniane obszary wzajemnie się dopeł-
niają. Pomoc społeczna jest elementem porządku publicznego, kulturowego 
społeczeństwa nowoczesnego i ponowoczesnego, uzupełniając lub wspomaga-
jąc rodzinne systemy wsparcia oraz działań religijnych, świeckich organizacji 
charytatywnych, a także instytucji lokalnych (rynkowych). Pomoc społeczna, 
typowa dla koncepcji welfare state, zakłada naturalny system pomocy, a więc 
rodziny i społeczności lokalne, które powinny posiadać wspólnotowy charak-
ter, zacieranie się granic pomiędzy sektorami, tworzenie wspólnych przed-
sięwzięć socjalnych, dominację organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, 
fundacji, organizacji społecznych. Znamienną cechą ich funkcjonowania są 
działania umownie nazwane family centred practices – praktyki skoncentrowa-
ne wokół rodziny. Sprzyjają im idee komunitaryzmu oraz przechodząca rene-
sans idea państwa obywatelskiego 8. Tego typu działania wymagają stopniowe-
go włączania do opieki nad dzieckiem i jego rodziny standardów europejskich, 
które są ujęte w konkretnych dokumentach, takich jak Europejska Konwencja 
o Przysposobieniu Dzieci, rezolucja nr (77) 33, w sprawie mieszkania dzieci 
poza rodziną, rekomendacja nr R (87) 6 w sprawie rodzin zastępczych oraz re-
komendacja nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie Praw 
Dziecka i inne 9. Dokumenty te oparte są na zasadach autonomii i prymatu ro-
dziny w wychowaniu dzieci i określają zasady organizacji instytucji pomocy 
rodzinie.

idea koncentracji działań wokół rodziny, niezależnie od płaszczyzny praw-
nej, znajduje odzwierciedlenie głównie w polityce opiekuńczej, która w Polsce 
coraz częściej w wielu aspektach stara się wcielać europejskie trendy. Wymiana 
doświadczeń w ramach spotkań naukowych (seminaria, konferencje) pozwala-
ją na wypracowanie konkretnych standardów do pracy z dzieckiem i rodziną. 

8 J. Krzyszkowski, Między państwem, s. 85–87.
9 J. Brągiel, S. Badora, Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie po-

mocy społecznej, Opole 2005, s. 9.
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Korzysta z nich polska polityka opiekuńcza, w związku z czym za kilka podsta-
wowych zasad pracy z rodziną uznaje się:

•	 pomoc	rodzinie	jako	całości,	zakładając	współpracę	i	koordynację	dzia-
łań pomiędzy wieloma ogniwami i specjalistycznymi organizacjami zaj-
mującymi się pomocą rodzinie;

•	 rozdzielenie	kompetencji	pomiędzy	władzami	centralnymi	a	organizato-
rami opieki, uniezależniając działania opiekuńcze od władz centralnych 
organizacji rządowych i pozarządowych; organizatorami pomocy spo-
łecznej stały się organy administracji rządowych i samorządowych, wy-
znaniowe, osoby fizyczne i prawne;

•	 wprowadzenie	 standardów	 kształcenia	 specjalistów	 do	 spraw	 opieki	
i wsparcia.

Wprowadzenie zasad polityki prorodzinnej zakłada dość radykalne zmiany 
w organizacji systemu opieki, którego działania istotnie powinny być skorelo-
wane z potrzebami poszczególnych osób w rodzinie, z dziećmi stosownie do 
ich wieku.

Współczesne formy wspierania rodzin problemowych o różnym stopniu 
dysfunkcji opierają się na:
1. Wspomnianym odchodzeniu od opieki instytucjonalnej (w przypadku 

form opieki zastępczej całkowitej) w kierunku poszukiwania alternatyw 
form opieki. Uważa się je za ostateczność w przeciwieństwie do minionych 
lat, gdy umieszczanie dzieci np. w domach dziecka odbywało się jako bez-
pośrednie reakcje instytucji społecznych w sytuacji zagrożenia ich dobra. 
W Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii wiele ośrodków stałego pobytu zo-
stało całkowicie zlikwidowanych, a zastąpiono je intensywną pomocą so-
cjalno-pedagogiczną w rodzinach.

2. Tendencjach do tworzenia małych form na wzór rodziny i umożliwienie 
dziecku kontaktu z rodziną biologiczną, jak również i powrotu do niej.
Chodzi o zasadę reintegracji. Wyrazem tych założeń jest rozwijanie i różni-

cowanie typów rodzin zastępczych, tworzenie warunków do ich rozwoju i więk-
szej profesjonalizacji. W opiece zastępczej można wyróżnić jakby dwa trendy:

•	 rozwój	profesjonalnych,	specjalistycznych	usług	–	rehabilitacja,	 terapia	
świadczone krótkoterminowo, np. przez rodziny zastępcze krótkookre-
sowe (takie istnieją we Francji), gdy dziecko ma szanse powrócić do na-
turalnej rodziny;

•	 pozyskiwanie	w	najbliższym	środowisku	dziecka	wśród	krewnych,	sąsia-
dów, którzy są chętni do udzielania pomocy państwu.
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Kolejną alternatywą dla opieki instytucjonalnej jest tworzenie programów 
pomocy w utrzymywaniu rodzin. należą do nich szkolenia w domu, usługi, 
programy wspierania rodziny. niektóre z nich dotyczą również rodzin z grup 
ryzyka (alkoholizm, narkomania, przestępczość, autyzm, deficyty rozwojo-
we). nowoczesne modele uwzględniają w swoich programach także techniki 
wideo.

wolontariat jako jedna z możliwości i form pomocy organizowanej wobec 
dziecka i jego rodziny 

Mówiąc o dziecku i jego zagrożonym dzieciństwie, można założyć, że naj-
ważniejsze potrzeby w tym względzie leżą u podstaw działań społeczeństwa 
obywatelskiego, działalności wolontariatu, stanowią dla nich swoisty rodzaj 
inspiracji.

idea społeczeństwa obywatelskiego powinna zakładać rozwijanie na większą 
niż do tej pory skalę działań opartych na respektowaniu w życiu społecznym 
zasad solidarności i pomocniczości. Takie zadanie w obecnym systemie pomo-
cy społecznej może realizować wolontariat. Jego tradycje są znane już od Xii 
wieku jako tradycje dobroczynności i filantropii, zarówno w ujęciu społeczno- 
-kulturalnym, organizacyjnym, jak też w zakresie podejmowanych problemów 
społecznych. W wymiarze społecznym wolontariat postrzegany jest jako szla-
chetny, choć nie zawsze skuteczny sposób łagodzenia społecznych niesprawie-
dliwości oraz uciążliwości losu, jakie w sposób bolesny spadają na niektórych. 
idea wolontariatu jest, jak stwierdził Erich Fromm:

najważniejszą dziedziną, w której człowiek może coś dać drugiemu człowiekowi, 
nie jest sferą rzeczy materialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden człowiek dru-
giemu? Daje siebie, to, co jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. nie musi to 
oczywiście oznaczać, że poświęca swoje życie dla drugiego człowieka, lecz że daje 
mu to, co jest w nim żywe, daje swoją wiedzę, humor i swój smutek […]. W ten 
sposób dając swoje życie, wzbogaca drugiego człowieka, wymaga poczucia jego 
istnienia 10.

Wolontariat z uwagi na swoją genezę, rozwój oraz swoistość sytuuje się 
w różnych sferach życia społecznego i w obszarze realizacji różnych świadczeń. 

10 B. Kromolicka, Wolontariat nadzieją na lepsze jutro, w: Wolontariusz w życiu społecznym 
środowiska lokalnego, red. B. Kromolicka, Szczecin 2003, s. 17.
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Prowadzone w tym zakresie analizy i sondaże społeczne wskazują, że najczę-
ściej wymienia się:

•	 pomoc	społeczną,	szczególnie	dzieciom,	młodzieży,	jednostkom	odrzu-
conym i wyalienowanym społecznie,

•	 pomoc	osobom	niepełnosprawnym,
•	 służbę	wobec	ludzi	cierpiących	i	umierających,
•	 działanie	w	kulturze,	sporcie	i	edukacji,
•	 działanie	na	rzecz	rozwoju	lokalnego	i	demokracji	(praca	na	rzecz	mniej-

szości narodowych),
•	 działalność	w	centrach	i	organizacjach	ukierunkowanych	na	wspieranie	

ruchu samopomocowego i wolontariatu o zasięgu lokalnym.
Walory tej formy pomocy mają wymiar społeczny, kulturowy, edukacyjny, 

religijny, osobowy, ekonomiczny. Jak zwrócił uwagę Lech Witkowski, obec-
ność wolontariatu w życiu społecznym Polski to kwestia dojrzałości widzianej 
w trzech perspektywach 11:

•	 dojrzałości	samej	demokracji	w	Polsce,	jej	instytucji,	strategii	legislacyj-
nych, procedur wdrażania aktywności obywatelskiej,

•	 dojrzałości	w	kształtowaniu	demokracji	Polaków	jako	obywateli,	współ-
uczestników życia społecznego, w tym dojrzałości kształcenia do poczu-
cia obywatelskiej odpowiedzialności za warunki egzystencji ludzi po-
szkodowanych przez los, albo choćby tylko radzących sobie z życiem; 

•	 dojrzałości	różnych	środowisk,	w	tym	szkół	i	uczelni,	do	demokratycz-
nej, więc twórczej i osobotwórczej edukacji, skupionej na trosce o jakość 
człowieka wychowywanego, a zarazem z promocją dojrzałej refleksji kry-
tycznie odnoszącej się zarówno do jakości środowisk wychowawczych 
w Polsce, jak i do poziomu stylu akademickiego funkcjonowania typo-
wych reprezentantów nauk społecznych 12. 

Zazwyczaj obywatelstwo lokalne łączy się z tworzeniem różnego typu or-
ganizacji i stowarzyszeń, może też być związane z trwałym czy powtarzalnym 
uczestnictwem w jakichś akcjach lub wydarzeniach lokalnych. Obojętnie, jaka 
jest to forma organizacyjna wspólnego działania, zawsze, jak twierdzi Jacek 

11 L. Witkowski, Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (Czyli jak bronić wolontariat 
przed woluntaryzmem – spojrzenia filozofa), w: Wolontariat w obszarze humanistycznych 
wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń 2005, s. 29–31.

12 B. Kromolicka, Wolontariat, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 8, red. T. Pilch, 
Warszawa 2008, s. 223.
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Wódz prowadzi ono do tworzenia partnerstwa społecznego władzy, a więc 
współtworzy lokalne społeczeństwo obywatelskie 13.

W tej sytuacji od wielu lat sektor pozarządowy staje się inicjatorem wielu 
działań prospołecznych oraz na rzecz rodzin zagrożonych i poprzez organizacje 
pozarządowe. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne inicjuje profil 
aktywności, które wyrażają się w następujących funkcjach:

•	 afiliacyjnej	–	opierającej	 się	na	potrzebie	przynależności	 człowieka	do	
konkretnej grupy, wspólnoty,

•	 integracyjnej	–	związanej	z	potrzebą	łączenia	się,	przeciwdziałania,	izola-
cji i budowania więzi społecznych,

•	 ekspresyjnej	–	dającej	możliwość	samorealizacji,	rozwijania	zaintereso-
wań, wnoszenia własnego wkładu w rozwój najbliższej społeczności lo-
kalnej lub narodu 14.

Ważnym aspektem działań instytucji pomocy społecznej w niwelowaniu 
różnic społecznych jest inicjowanie lub łagodzenie skutków zmian społecznych. 
Mogą być one realizowane przez:

•	 wzmacnianie	 i	wpływanie	na	poprawę	 funkcjonowania	 jednostek	 i	 ro-
dzin w osiąganiu przez nie indywidualnych celów,

•	 dostarczanie	nowych,	instytucjonalnych	form	i	sposobów	socjalizacji,	roz-
woju i opieki (kiedyś realizowane przez związki rodzinne i sąsiedzkie),

•	 rozwijanie	nowych,	instytucjonalnych	form	dla	nowych	typów	aktywno-
ści, istotnych dla rodzin, jednostek i grup funkcjonujących we współczes- 
nym społeczeństwie.

W kontekście omawianych zjawisk można również wykorzystać programy 
profilaktyczne, szczególnie w pracy z dziećmi ulicy. W Europie zainicjowano ta-
kie, jak: European network on Street Children (Europejska Sieć Pomocy Dzie-
ciom Ulicy), internatonal Society for Mobil youth (Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie na Rzecz Mobilnej Pracy z Młodzieżą) Street Children on the Streets 
(Dzieci Ulicy na Ulicach). Wśród polskich organizacji wyróżnia się pod tym 
względem Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego. Wypracowano 
także model pomocy środowiskowej, którego centrum znajduje się w ognisku 
wychowawczym, blisko dziecka, jego rodziny, rówieśników oraz samorządów, 
które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów społecznych. Znaczącą 

13 J. Wódz, Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym, w: Sa-
moorganizacja społeczeństwa polskiego: III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się 
Europie, red. P. Gliński, B. Leweinstein, A. Siciński, Warszawa 2004, s. 229.

14 i. Fudali, Prospołeczne działania, s. 72–74.
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rolę odgrywa również pakiet autonomicznych programów edukacyjnych, któ-
rego ogniwem są: pedagog rodzinny, wychowawca podwórkowy, program dla 
dzieci odbywających kary pozbawienia wolności, programy terapeutyczno-edu-
kacyjne dla dzieci ze wsi, rzecznik dzieci, programy edukacyjne i szkoleniowe 
poszerzające wiedzę osób zaangażowanych w rozwiązywanie tych problemów. 

Ponadto wspomniane funkcje stanowią podstawy działalności takich organi-
zacji, jak: Caritas, Centra integracji Społecznej, Salezjańskia Organizacja Spor-
towa Salos, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki ich 
inicjatywom i podejmowanym działaniom dokonuje się łagodzenie skutków 
wielu niedostatków rodzinnych. Dbajmy więc o rozwój takich form, dzięki któ-
rym „dzieciństwo gorszych szans” może być mniej dotkliwie doświadczane.

Summary

Social and economic changes on the turn of 19th and 20th century caused some un-
profitable changes in the existence of polish families, so that we can say about new cat-
egories – pictures of childhood, for example: “childhood of subjective and objective” 
categories, “television childhood”, ”computer childhood”, “childhood in net”, ”child-
hood of worse chances”. All these refer to sick, disable children and also these, who are 
from multiply families, village families, children living in the street.

Valorization of present, social care system should take into consideration some rules 
to have it the features of civic character. Social work is a new formula of protective so-
ciety. Specific the present social care expresses in fact, that care, in a great degree has 
out of institutional features. Care and social work, specific for previous system isn’t suf-
ficient area for practice activities, because it’s character refers to narrow group children 
and youth: sick, disable, who need care activity, in spite of social work, which has wider 
context and refers to practice activity, forming new models and work conceptions in 
local environment. in social work professional activities has been mainly taken by social 
workers. So that social care should have community character (family centered prac-
tices). These conceptions of social care are propitioused by community ideas, as also 
ideas of civic nation. These type of activities should include, gradually, european stand-
ards about children care, describing in concrete documents, based on autonomy family, 
primacy family in children education, what describe the rules of organization the social 
care institutions. Actually social care should take into consideration, apart of concentra-
tion idea, reintegration rule (searching for new alternatives for institutional care, creat-
ing small family institutions and make easy contact orphans with their families.

The idea of civic society should also develop, in a wilder scale, activities based on 
respect in family living the solidarity and auxiliary rules. Such a role might act volun-
tary work, which tradition is known from Xii century. 
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The map of social needs, described by dangers of families lives is a kind of challenge 
for developing new form of help and care, especially out of institutions, thanks to them 
“childhood of worse chance” might be less painfully experienced.

Key wordS: childhood of worse chance, categories – pictures of childhood, changes  
of families, challenge for society.


