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Przyczyna 
…
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Polityka i pomoc społeczna 
jako odpowiedź 
na wyzwania i potrzeby społeczeństwa

• Wobec niewydolności rynku w wielu 
obszarach konieczne staje się 
systemowe rozwiązywanie problemów 
społecznych w ramach polityki 
społecznej. 

• Jak zauważa J.Stiglitz, brak działań 
państwa w obszarze społecznym oraz 
brak skutecznej polityki gospodarczej i 
społecznej skutkować będzie regresem, 
zarówno społecznym, jak i 
gospodarczym. 

• (Ekonomia sektora publicznego, 
2012). 
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Główne problemy i wyzwania społeczne XXI wieku

Warunki bytowe, bezpieczeństwo socjalne

Nierówności społ.- ekonomiczne – ubóstwo, wykluczenia, marginalizacja, 
dyskryminacja, i in.

Problemy dot. rynku pracy – niepewność pracy, bierność zawodowa, postawa 
roszczeniowa, rekompozycja kwalifikacji, przemiany technologiczne

Starzejące się społeczeństwo – kurczenie się zasobów pracy, wsparcie osób 
starszych, koszty zabezpieczenia emerytalnego

Problemy dot. społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej (niski 
poziom kapitału społecznego)

Problemy w wychowaniu, przemoc domowa, rozpad więzi w rodzinach, 
przemoc internetowa wśród dzieci i młodzieży, uzależnienia

Bariery w pełnym udziale osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym

Problemy dotyczące edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego

Nierówne szanse w dostępie do kultury, skromna oferta sportowo-rekreacyjna

???
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Dziś państwo, rynek i społeczeństwo stają przed 

ogromnym wyzwaniem.

Nawarstwiające się problemy społeczne widoczne w 

wymiarze lokalnym stykają się z problemami i 

napięciami społecznymi wymiaru globalnego, np.:

pandemia SARS-CoV2, 

wojna w Ukrainie, 

kryzys energetyczny,

negatywne zmiany klimatyczne, 

migracje.
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Dylemat:

W jaki sposób współczesne państwo powinno 

realizować funkcje opiekuńcze wobec swoich 

obywateli, w świetle wyzwań i 

dotychczasowych doświadczeń?



www.zpsb.pl

Gmina – lokalny kreator usług 
społecznych

Dla kogo?
Jak, w jaki 
sposób? 

Jaki efekt 
chcemy 

uzyskać?

Kto, co? Za ile?
Co odróżnia 
poszczególn
e sposoby?
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Jak, w jaki sposób….

• ….gmina/samorząd  może realizować swoje 
zadania w sferze usług społecznych?

• W jaki sposób zmiana prawna dotycząca 
możliwości powoływania przez gminy innych niż 
OPS jednostek organizacyjnych wpływa na 
przekształcenia w systemie pomocy społecznej, 
a przede wszystkim – na jakość i dostępność 
usług społecznych?
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Centra 
Usług 

Społecznych 
(CUS)

• 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych.

• Centra mogą realizować usługi społeczne 
będące zadaniami własnymi gminy oraz 
zadaniami z zakresu administracji rządowej 
zleconymi gminie. 

• Wg ustawodawcy, Centra usług społecznych 
przyczynią się do integracji, rozwoju i 
poszerzenia dostępności usług 
społecznych. To ich cel strategiczny.  
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Jakie racje przemawiają za tworzeniem centrów usług 
społecznych?

• Integrowanie i koordynacja lokalnych systemów usługowych

• Dostępne ramy organizacyjno-prawne

• Nowoczesna organizacja systemu usługowego – jedno okienko dla 
mieszkańców i „”sieciowanych” podmiotów świadczących wsparcie 
usługowe.

• Umożliwia samorządom zwiększenie oferty usług odpowiadających 
potrzebom mieszkańców. Będą temu służyć lokalne programy usług 
społecznych.

• Aktywizacja społeczności lokalnej i oddolnych inicjatyw pomocowych 
jako uzupełnienie usług świadczonych przez specjalistów

• Aspekt decentralizacyjny i aspekt wspólnotowy

• Nowa forma pracy socjalnej

• Wzmocnienie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej
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Jakie są kwestie do rozpatrzenia, z perspektywy nowego
ustawodawstwa dotyczącego CUS, oraz istniejących
doświadczeń w już istniejących tego typu instytucjach? 

• Hybryda zadań – model interdyscyplinarnej pomocy w odpowiedzi na 
diagnozę potrzeb.

• Poszerzający się, bardziej zindywidualizowany katalog zadań 
wymaga innego modelu świadczenia usług i włączenie nowych 
zasobów.

• Podział rynku usług społecznych. Specjalizacja? Instytucje publiczne 
czy społeczne? 

• Rola NGO i przedsiębiorstw społecznych.

• Wymagania wobec pracowników, brak kadr.

• Montaż finansowy.
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Jaka jest rola 
organizacji 

społecznych i 
podmiotów ekonomii 

społecznej w sektorze 
usług społecznych?
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Zapraszam 
do dyskusji


