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ZATRUDNIENIE SOCJALNE JAKO INSTRUMENT
PRZECIWDZIA£ANIA MARGINALIZACJI SPO£ECZNEJ
WSTÊP
Wspó³czesne spo³eczeñstwa to niezwykle zró¿nicowane struktury, struktury,
w których ujawniaj¹ siê g³êbokie ró¿nice zarówno w dostêpie do podstawowych
dóbr, jak i w partycypowaniu w ¿yciu spo³ecznym. Znacz¹ca przepaæ, która dzieli
dzisiejsze spo³eczeñstwa na lepszych i gorszych, aktywnych i biernych, staje siê
przyczynkiem do poszukiwania metod nie tyle ca³kowitej zmiany, co zbilansowania owego dystansu. Niezwykle pal¹cym problemem czy kwesti¹ spo³eczn¹ pozostaje problem marginalizacji spo³ecznej i konsekwencje, jakie ze sob¹ niesie.
Jest to przede wszystkim szeroko rozumiana kwestia wykluczenia spo³ecznego,
czyli ograniczonej partycypacji w ¿yciu spo³ecznym. Tym samym, podzia³ na
pe³noprawnych uczestników ¿ycia spo³ecznego oraz tych, którzy pozostaj¹ na
marginesie, nie tylko nadal siê utrzymuje, ale nieustannie siê pog³êbia.
Zatrudnienie socjalne jest elementem niew¹tpliwie elementem sk³aniaj¹cym
do dzia³ania, jak równie¿ promuj¹cym spo³eczn¹ i zawodow¹ mobilnoæ. Dzia³ania te wpisuj¹ siê niew¹tpliwie w nurt aktywnej polityki spo³ecznej opartej na
pobudzaniu do dzia³ania, nastawionej na maksymalizacjê ludzkich zasobów. Aktywnoæ na gruncie pomocy spo³ecznej to bardzo po¿¹dana forma pomocy. Bowiem pomoc nie mo¿e byæ uto¿samiana z zastêpowaniem potencja³u poszczególnych jednostek. Dzia³ania aktywizuj¹ce maj¹ na celu przede wszystkim przerwanie okresu bezczynnoci zawodowej, a tak¿e stworzenie pomostu prowadz¹cego
do trwa³ego zatrudnienia.
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Promocja szeroko rozumianej ekonomii spo³ecznej zdaje siê przybieraæ na
znaczeniu. Rozwój dzia³alnoci w sferze publicznej jest po¿¹danym kierunkiem
postêpu spo³ecznego. Wa¿n¹ sk³adow¹ ekonomii spo³ecznej stanowi przedsiêbiorczoæ spo³eczna. Przedsiêbiorczoæ mo¿e byæ bowiem równie¿ rozumiana jako
zdolnoæ spo³ecznoci lokalnej do kreowania zbiorowych form zachowañ ekonomicznych1 jako zaanga¿owanie na rzecz potrzeb lokalnej spo³ecznoci, wspólna
praca dla jej dobra. Dla polityki spo³ecznej wa¿ne jest, ¿e przedsiêbiorstwa spo³eczne jako podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w sektorze ekonomii spo³ecznej
wychodz¹ naprzeciw potrzebom marginalizowanych grup spo³ecznych. W ten nurt
zapewne wpisuje siê powo³ywanie do ¿ycia spó³dzielni socjalnych jako specyficznych form samoorganizowania siê spo³ecznoci.
Celem niniejszej refleksji jest, po pierwsze, ca³ociowe ukazanie problemu
marginalizacji spo³ecznej, a po drugie analiza za³o¿eñ ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Próbuj¹c zrozumieæ specyfikê zjawiska wykluczenia, ³atwiej bêdzie
mo¿na dokonaæ oceny samej idei zatrudnienia socjalnego. Zatem podjêta zostanie próba pokazania, na ile instrumenty zawarte w ustawie mog¹ przyczyniæ siê
do przeciwdzia³ania marginalizacji spo³ecznej.
1. CHARAKTERYSTYKA I WYZNACZNIKI MARGINALIZACJI SPO£ECZNEJ
¯ycie spo³eczne i zwi¹zane z nim zjawiska wymagaj¹, z jednej strony, dog³êbnej analizy i poszukiwania przyczyn, czynników powoduj¹cych taki, a nie
inny, stan, ale z drugiej, domagaj¹ siê  g³osem setek tysiêcy osób  podejmowania dzia³añ. Jednym z takich zjawisk czy problemów jest marginalizacja spo³eczna, czyli wykluczenie spo³eczne. Pojêcie marginalizacja spo³eczna(ekskluzja)
wywodzi siê od ³aciñskiego excludere i oznacza wykluczenie, niedopuszczenie,
trzymanie siê z dala lub usuniêcie. Termin ten u¿ywany jest przede wszystkim
w szeroko rozumianych badaniach nad wspó³czesnymi procesami ubo¿enia zarówno spo³eczeñstw, jak i jednostek ludzkich; wy³¹czenie, alienacja z instytucji
¿ycia spo³ecznego; nierówny dostêp do praw i urzêdów; drastyczne za³amanie siê
stosunków spo³ecznych. Ma miejsce wtedy, gdy ludzie s¹ systematycznie wykluczani z sensownego uczestnictwa w ekonomicznych, politycznych, spo³ecznych,
kulturowych i innych formach ludzkiej aktywnoci w ramach swoich spo³ecznoci i w ten sposób odmawia siê im mo¿liwoci spe³niania siê jako istoty ludzkie2.
Termin marginalizacja spo³eczna po raz pierwszy pojawi³ siê w USA i s³u¿y³
okrelaniu ró¿nicy miêdzy ludnoci¹ pochodzenia anglosaskiego a grupami et1 Por. A. Niesporek, K. Wódz, Grupy zmarginalizowane, przedsiêbiorczoæ spo³eczna, praca
socjalna  strategie rozwoju spo³ecznoci lokalnych, w: W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, red.
T. Kamierczak, M. Rymsza, Warszawa 3003, s. 123.
2 Por. L. DziewiêckaBokun, Ekskluzja spo³eczna w Europie, Polityka Spo³eczna 10(1998), s. 5.
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nicznie ró¿nych od niej emigrantów. Póniej odnoszono ten termin do stosunków
panuj¹cych wewn¹trz wiêkszych spo³ecznoci, do kolonizatorów i kolonizowanych
i do krajów gospodarczo rozwiniêtych i zacofanych. Marginalizacja spo³eczna
jest wiêc wielowymiarowym procesem spo³ecznym, maj¹cym wp³yw tak na poszczególne osoby, jak i na ca³y system spo³eczny, który charakteryzuje siê pewnym zespo³em syndromów o charakterze strukturalnym i kulturowym. W obecnej
rzeczywistoci marginalizacja jawi siê przede wszystkim jako zjawisko ubóstwa
w p³aszczynie spo³ecznej, ekonomicznej, kulturowej i moralnej, które dotyka
pojedynczego cz³owieka, rodziny, grupy zawodowe, a czasami ca³e spo³ecznoci.
Bardziej precyzyjnie okrela to zjawisko R. MarksBielska, mówi¹c ¿e Marginalizacja oznacza nie tylko pozbawienie dostêpu, w ró¿nym zakresie i z ró¿nych powodów, do instytucji pracy, edukacji, kultury i rekreacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwoci i zabezpieczenia spo³ecznego, ale mo¿e oznaczaæ
tak¿e dostêp do tych instytucji, jednak gorszej jakoci3. Najbardziej oczywiste
skojarzenia to w³anie ów brak dostêpu  który jest koniecznym wyznacznikiem
definicji. Okrelaj¹c marginalizacjê spo³eczn¹, myli siê o relacjach spo³ecznych,
w których istnieje grupa odniesienia, wzglêdem której inne grupy lub osoby znajduj¹ siê na pozycji krañcowej. Tym samym spo³eczeñstwo wewnêtrznie siê ró¿nicuje, co skutkuje powstaniem dychotomii i dysfunkcji w spo³ecznym komunikowaniu.
Marginalizacja, blisko uto¿samiana z wykluczeniem spo³ecznym, pozostaje
zjawiskiem wewnêtrznie zró¿nicowanym. Mo¿na bowiem mówiæ o marginalizacji zawinionej i niezawinionej, zale¿nej i niezale¿nej od woli jednostki
sytuacji, w której siê znajduje. Przynale¿noæ do grupy zmarginalizowanej mo¿e
byæ zatem efektem wiadomej decyzji, b¹d te¿ mo¿e powstawaæ w sposób zupe³nie niezale¿ny od woli ludzi. Jasne jest zatem, ¿e marginalizacja bywa czasami
zjawiskiem, które pozostaje poza cz³owiekiem i jego mo¿liwociami. Osobie, która
znajdzie siê w takiej sytuacji wydawaæ siê mo¿e, ¿e wszelkie wysi³ki podejmowane w celu zmiany w³asnej sytuacji z góry skazane s¹ na niepowodzenie. Taki
fatalizm jest chyba najmniej po¿¹danym stanem. Determinacja i wola zmiany
w³asnej sytuacji powinny braæ górê nad takim przewiadczeniem. Okazuje siê
bowiem, ¿e w okrelonych przypadkach cz³owiek ma ogromne mo¿liwoci na
normalne ¿ycie w spo³eczeñstwie, na wyjcie z cienia.
Powy¿sze stwierdzenia nieuchronnie kieruj¹ do smutnej konstatacji, ¿e we
wspó³czesnych spo³eczeñstwach, mimo wieloletnich i kosztownych wysi³ków
maj¹cych na celu uniwersalizacjê dostêpu do podstawowych instytucji ¿ycia zbiorowego i powszechnoæ partycypacji w funkcjonowaniu tych instytucji, ci¹gle
okazuje siê, ¿e pokane segmenty populacji tych spo³eczeñstw albo s¹ izolowane,
3 R. MarkBielska, Marginalizacja spo³ecznoekonomiczna w wietle polskiej literatury przed-

miotu lata 90, Polityka Spo³eczna 3(2003), s. 12.
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albo same  w postaci rozmaitych spo³ecznoci alternatywnych  siê izoluj¹4.
Marginalizacja, oznaczaj¹ca wy³¹czenie jednostek czy grup z g³ównego nurtu ¿ycia
spo³ecznoekonomicznego, mo¿e zatem byæ dookrelona jako auto marginalizacja. Jest ona w pewnych sytuacjach efektem dzia³ania, czy raczej  braku dzia³ania poszczególnych jednostek.
Marginalizacja stanowi produkt uboczny rozwoju spo³ecznego. Pozostaje ona
wci¹¿ zjawiskiem nie tylko negatywnym i niepo¿¹danym z punktu widzenia jednostek bezporednio dotkniêtych tym problemem, stanowi tak¿e wa¿k¹ kwestiê
spo³eczn¹, porednio odnosz¹c¹ siê do ca³ego spo³eczeñstwa. W odniesieniu do
jednostki powoduje izolacjê i frustracjê. Zuba¿a tak¿e kapita³ ludzki i kapita³ spo³eczny, doprowadzaj¹c do jego dewastacji i marnotrawstwa. Proces spo³ecznej
marginalizacji prowadzi do niepokoj¹cej sytuacji w spo³eczeñstwie. Ludzie ¿yj¹cy w ci¹g³ym strachu egzystencjalnym, w przewiadczeniu o w³asnej bezradnoci
i ni¿szoci, s¹ nie tylko sfrustrowani, ale ponadto skumulowany w nich gniew
i negatywne emocje musz¹ znaleæ kiedy swoje ujcie. Przekonanie o braku wp³ywu na bieg spraw publicznych powoduje ogóln¹ apatiê i marazm. St¹d te¿ rodzi
siê w³anie ekskluzja, wy³¹czenie ze spo³eczeñstwa, tworzenie swoistych pod kategorii spo³ecznych.
Zatem uzasadnione wydaje siê twierdzenie, ¿e im wiêcej cz³owiek spe³nia ról
spo³ecznych i im bardziej jest zaanga¿owany w ¿ycie spo³eczne, tym bardziej jest
w³¹czany w to ¿ycie. Ekskluzja oznacza wiêc w swej istocie ¿ycie na uboczu,
brak aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i korzystaniu ze wspólnego dobra.
Marginalizacja stanowi zatem antynomiê spo³ecznej partycypacji i jako taka powinna byæ sukcesywnie ograniczana.
Punktem wyjcia w analizie marginalizacji jako zjawiska spo³ecznego jest
okrelenie czynników j¹ wyznaczaj¹cych. Co to bowiem znaczy, ¿e kto jest wykluczony czy pozostaje na spo³ecznym marginesie? Od czego zale¿y owa marginalizacja i kiedy mo¿na o niej mówiæ?
Spo³eczna ekskluzja mo¿e byæ okrelana na podstawie wielu czynników.
Nêdza, brak rodków do ¿ycia, a w konsekwencji niski standard ¿ycia staj¹ siê
podstaw¹ do ró¿nicowania. Staj¹ siê ni¹ tym bardziej, ¿e w³anie uniemo¿liwiaj¹
dostêp do pe³nego partycypowania w dobru wspólnym. Ocena samego siebie,
postrzeganie swojej pozycji spo³ecznej, daj¹ podstawê do marginalnoci subiektywnej. Tym samym tworzy siê grupa spo³eczna ludzi, którzy pozostaj¹ w spo³eczeñstwie, ale do niego nie nale¿¹. Wycofanie siê z ¿ycia spo³ecznego, które wynika z przewiadczenia o w³asnej bezradnoci i niemo¿noci przystosowania siê
do realiów ¿ycia spo³ecznego pog³êbiaj¹ ekskluzjê, a zagubienie i dezorientacja

s. 34.

4 K.W. Frieske, Dynamika koncepcji marginalizacji spo³ecznej, Polityka Spo³eczna 1112(2002),
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utrudniaj¹ spo³eczn¹ integracjê, sprzyjaj¹c alienacji i utrwalaj¹c spo³eczne podzia³y na lepszych i gorszych.
W poszukiwaniu g³ównych wyznaczników marginalizacji, w sposób naturalny przychodzi odwo³ywanie siê do biedy i bezrobocia zjawisk spo³ecznych tak
bardzo wspó³zale¿nych i niew¹tpliwie prowadz¹cych do spo³ecznego naznaczenia. Zw³aszcza bezrobocie pozostaje tym czynnikiem, który zatacza b³êdne ko³o,
a w warunkach ubóstwa prowadzi nieuchronnie do powielania negatywnych schematów i tym samym w³aciwie do minimum ogranicza mo¿liwoæ inkluzji i reintegracji. Obecnie wydaje siê, ¿e marginalizacja spo³eczna generowana jest przede
wszystkim przez brak dostêpu do pracy (bezrobocie) lub wykonywanie pracy le
op³acanej, nie satysfakcjonuj¹cej w ramach niestabilnego systemu zatrudnienia5.
Marginalizacjê powoduje tak¿e z³a sytuacja mieszkaniowa, wzrost narkomanii i alkoholizmu, przestêpczoæ doros³ych i m³odzie¿y, bezdomnoæ mê¿czyzn
i kobiet, przemoc w rodzinie, niski poziom wykszta³cenia oraz nieodpowiednie
systemy zabezpieczeñ socjalnych. Wspó³czesne procesy marginalizacji posiadaj¹
swoje przyczyny miêdzy innymi w kurczeniu siê zakresu us³ug publicznej s³u¿by
zdrowia, co objawia siê obni¿eniem poziomu zdrowia spo³eczeñstwa. Najbardziej
nara¿one s¹ w tym zakresie dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych. Istotny
wp³yw maj¹ tak¿e nierównoci gospodarcze, jakie wystêpuj¹ pomiêdzy krajami
gospodarczo bogatymi i skrajnie biednymi. Istotn¹ przyczyn¹ marginalizacji jest
le pojêta globalizacja ekonomiczna, spo³eczna i kulturowa, zw³aszcza wtedy,
gdy nastêpuje tzw. absolutyzacja d¹¿enia do jednoci, co niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo uniformizmu6. Jednak najbardziej widoczn¹ przyczyn¹ marginalizacji spo³ecznej jest dzi postêpuj¹ca bieda i sta³e ubo¿enie spo³eczeñstwa.
Wydaje siê, ¿e wykluczeniu spo³ecznemu niew¹tpliwe sprzyja szereg innych
czynników, chocia¿by niski poziom wykszta³cenia. Intelektualna s³aboæ przek³ada siê zazwyczaj na inne dziedziny ¿ycia pocz¹wszy od pracy zawodowej,
która najczêciej pozostaje raczej podrzêdn¹ prac¹ fizyczn¹. Ponadto, pozostawanie na marginesie wystêpuje znacznie czêciej w odniesieniu do rodzin niepe³nych, ale tak¿e wielodzietnych. To rodzina generuje postawy i zachowania kolejnych pokoleñ i to ona w du¿ej mierze odpowiada za wzorce zachowañ i promuje
taki czy inny obraz ¿ycia. Trudno mówiæ o tym, ¿e rodziny dysfunkcyjne kultywuj¹ pozytywne wzorce spo³eczne, chocia¿ z pewnoci¹ nie mo¿na w tej kwestii
generalizowaæ. Próbuj¹c zebraæ wszystkie te czynniki w ca³oæ, mo¿na powiedzieæ za A. Kurzynowskim, ¿e: Jednostki czy ca³e grupy wykluczonych cechuje
przede wszystkim mniejszy zakres uprawnieñ do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, niskie wykszta³cenie oraz niedostosowanie do potrzeb rynku pracy grani5

Por. J. Koral, Etycznospo³eczne aspekty bezrobocia w wietle dowiadczeñ polskich, Warszawa2004, s. 104105.
6 Por. L. Dyczewski, Rodzina, spo³eczeñstwo, pañstwo, Lublin 1994, s. 145147.

96

KS. JAROS£AW KORAL

czenie konsumpcji, ograniczony dostêp do us³ug zdrowotnych, do korzystania
z kultury, wypoczynku oraz gorsza od przeciêtnej sytuacja mieszkaniowa7.
Mówi¹c o przeciwdzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu, mo¿na wyró¿niæ dwie
p³aszczyzny dzia³añ, pierwsza to: niedopuszczanie do marginalizacji, czyli system edukacyjny, rynek pracy, ochrona zdrowia, z drugiej to przede wszystkim
pomoc tym, którzy znaleli siê ju¿ na dole. Jednym z elementów tej pomocy
jest praca, która odnaleæ wiarê w siebie i w³asne mo¿liwoci. Wydostanie siê ze
spo³ecznego marginesu to wyzwanie, które stoi zarówno przed pañstwem, jak
i przed samymi jednostkami. Wymaga wielu kompleksowych dzia³añ i konkretnych, stanowczych decyzji. Pytanie, które nale¿y sobie postawiæ, to pytanie o sens
i rzeczywiste mo¿liwoci niwelowania tego zjawiska. Jak stwierdza K.W. Frieske:
Jeli trafne s¹ koncepcje, które wskazuj¹ na to, ¿e procesy marginalizacji spo³ecznej wbudowane s¹ w mechanizmy strukturotwórcze otwartych, rynkowych
spo³eczeñstw  to kluczowym zagadnieniem jest nie blokowanie tych mechanizmów, lecz przeciwdzia³anie ich konsekwencjom8 Stwierdzenie to wskazuje ¿e
marginalizacja jest zjawiskiem naturalnym w spo³eczeñstwach, uniwersalnym
i wpisanym w ich wewnêtrzn¹ strukturê. Marginalizacja spo³eczna generuje szereg negatywnych nastêpstw, takich jak patologie, wzrost przestêpczoci czy uzale¿nieñ. Dlatego wyrane rozgraniczenie pomiêdzy blokowaniem, tzn. hamowaniem ich naturalnego rozwoju, a przeciwdzia³aniem, czyli koniecznym ograniczaniem nastêpstw wynikaj¹cych z wykluczenia spo³ecznego.
Szukaj¹c metod rozwi¹zania problemu, jakim niew¹tpliwie pozostaje marginalizacja spo³eczna, nale¿y wskazaæ przede wszystkim na szeroko rozumian¹ profilaktykê, a tak¿e przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Trzy g³ówne nurty
tych dzia³añ powinny obejmowaæ: dzia³ania uprzedzaj¹ce (strategie informacyjnoedukacyjne kierowane do ogó³u spo³eczeñstwa), dzia³ania powstrzymuj¹ce
(kierowane do osób z grup ryzyka), dzia³ania interwencyjne (kierowane do grup
wykluczonych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym). Nies³ychanie wa¿ne
w przywróceniu jednostek spo³eczeñstwu wydaje siê stworzenie odpowiednich
warunków do podjêcia pracy. Mo¿liwoæ uczestnictwa w zatrudnieniu i dostêp do
wszelkich zasobów, praw, dóbr i us³ug, to jak najbardziej po¿¹dane dzia³ania w stosunku do osób wykluczonych.
Koniecznoæ podejmowania dzia³añ na rzecz integracji spo³ecznej zaczyna
siê uwidaczniaæ w polskich realiach. W roku 2003 powsta³a Narodowa Strategia
Integracji Spo³ecznej dla Polski. G³ównym jej za³o¿eniem by³o umo¿liwienie
w³¹czenia Polski do realizacji drugiego z celów Strategii Lizboñskiej UE, ukierunkowanego na zwalczanie spo³ecznego wykluczenia, inwestowanie w ludzi oraz
modernizacje europejskiego modelu socjalnego.
7

A. Kurzynowski, Pamiêtniki bezrobotnych jako ród³o wiedzy o wykluczeniu spo³ecznym,
w: Zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu, red. L. Fr¹ckiewicz, Katowice 2005, s. 23.
8 K.W. Frieske, art. cyt., s. 35.
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Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce marginalizacji spo³ecznej, trzeba stwierdziæ, ¿e skala tego problemu jest znacz¹ca, a skuteczne ograniczanie nastêpstw
tego zjawiska wymaga kompleksowych dzia³añ w sferze ekonomicznej, spo³ecznej, kulturowej. Wa¿nym elementem wydaje siê tak¿e zmiana mentalnoci, pewnego sposobu mylenia. Warto tak¿e zastanowiæ siê, czy walka z marginalizacj¹
to jedynie walka z wiatrakami, z czym, co tak naprawdê ciê¿ko nazwaæ i okreliæ, czy raczej walka z jej konkretnymi przejawami i konsekwencjami.
2. ZATRUDNIENIE SOCJALNE JAKO ELEMENT AKTYWIZACJI SPO£ECZNEJ
Pojêcie zatrudnienie socjalne by³o ju¿ znane w PRL. W owych czasach
uto¿samiane by³o z przerostami zatrudnienia, czyli zbêdnymi dla procesu produkcji nadwy¿kami zasobów pracy, jako zjawisko nieefektywne ujemnie wp³ywaj¹ce
na wydajnoæ pracy. Traktowane by³o, jako co trwa³ego dla socjalistycznej gospodarki, gdzie realizowana by³a zasada pe³nego zatrudnienia9. Z kolei w pañstwach o gospodarce rynkowej dotyczy ono okrelonych grup i opiera siê na dzia³alnoci szkoleniowej. A celem tak rozumianego zatrudnienia jest przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu i reintegracja spo³eczna. Ustawa o zatrudnieniu
socjalnym jest w³anie odpowiedzi¹ na obserwowany proces narastaj¹cej fali
marginalizacji spo³ecznej, zjawiska okrelanego obecnie, zgodnie z terminologi¹
Unii Europejskiej, jako spo³eczne wykluczenie10.
Nowym elementem dzia³añ rz¹du w kwestii walki z bezrobociem i marginalizacj¹ sta³o siê u progu XXI wieku w³anie zatrudnienie socjalne. Zwi¹zek miêdzy terapi¹ oraz prac¹ socjaln¹, a dzia³aniami w zakresie aktywizacji zawodowej
i subsydiowania ró¿nych form zatrudnienia zosta³ wpisany w ustawê o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.11.
9

s. 6.

Por. K. Pi¹tek, Zatrudnienie socjalne  dwadziecia lat póniej, Polityka Spo³eczna 7(2003),

10 Por. C. Mi¿ejewski, Za³o¿enia ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w: W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, red. T. Kamierczak, M. Rymsza, Warszawa 2004, s. 201.
11 Zatrudnienie socjalne to nowa forma pomocy osobom, które nie s¹ w stanie w³asnym staraniem zapewniæ sobie podstawowych potrzeb ¿yciowych oraz znalaz³y siê w sytuacji uniemo¿liwiaj¹cej lub ograniczaj¹cej uczestnictwo w ¿yciu zawodowym, spo³ecznym i rodzinnym. Ukierunkowane jest ono na: bezdomnych realizuj¹cych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoci
w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej, uzale¿nionych od alkoholu, po zakoñczeniu programu psychoterapii w zak³adzie lecznictwa odwykowego, uzale¿nionych od narkotyków lub innych
rodków odurzaj¹cych, po zakoñczeniu programu terapeutycznego, chorych psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, bezrobotnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, pozostaj¹cych bez pracy przez okres co najmniej 24 miesiêcy, zwalnianych z zak³adów karnych, maj¹cych trudnoci w integracji ze rodowiskiem, uchodców realizuj¹cych indywidualne programy integracji w rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej,
którzy podlegaj¹ wykluczeniu spo³ecznemu.
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Uchwalenie tego aktu prawnego by³o zapowiedziane ju¿ w dokumencie pt.
Strategia polityki spo³ecznej 20022005. Ustawodawca skupi³ siê przede wszystkim na pomocy specyficznym grupom ludnoci. Grupom zmarginalizowanym
spo³ecznie. Podstawowym celem by³o zatem umo¿liwienie w³anie tym ludziom
reintegracji zawodowej jak i spo³ecznej.
Bezporednio ustawa odnosi siê zatem do tych osób lub grup spo³ecznych,
które maj¹ utrudniony dostêp do rynku pracy. Wynika to b¹d z niskich kwalifikacji, b¹d te¿ z braku umiejêtnoci spo³ecznego zaanga¿owania. Ustawa ta, to
próba zmiany dotychczasowych w znacznej mierze pasywnych instrumentów pomocy spo³ecznej. Oparta na doranej pomocy finansowej czy rzeczowej pomoc
spo³eczna sprzyja³a spo³ecznemu marazmowi, nie tylko pog³êbia³a marginalizacjê, ale tak¿e niejako j¹ konstytuowa³a .Wobec powy¿szego, zasadnym wyda³o
siê stworzenie aktu prawnego, który w sposób klarowny nie tylko wylicza grupy
pozostaj¹ce na marginesie ¿ycia spo³ecznego, ale poprzez stworzenie Centrów
Integracji Spo³ecznej zmierza do praktycznego wdro¿enia teorii zatrudnienia socjalnego.
Ustawa w artykule 1. zawiera definicjê osób zagro¿onych wykluczeniem. S¹
to osoby, które ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹ nie s¹ w stanie zaspokoiæ
w³asnym staraniem swoich podstawowych potrzeb ¿yciowych i znajduj¹ siê w sytuacji powoduj¹cej ubóstwo oraz uniemo¿liwiaj¹cej lub ograniczaj¹cej uczestnictwo w ¿yciu zawodowym, spo³ecznym i rodzinnym
Zatrudnienie socjalne wpisuje siê tak¿e w realizacjê za³o¿eñ Europejskiej
Strategii Zatrudnienia, tzn. w promocjê równych szans w dostêpie do rynku pracy. Zgodnie z za³o¿eniami ustawy, dzia³ania podejmowane przez Centra Integracji Spo³ecznej maj¹ doprowadziæ do usamodzielnienia osób dotkniêtych dysfunkcjami, aby umo¿liwiæ im osi¹gniêcie w³asnym staraniem niezale¿noci ekonomicznej. Ustawa ta anga¿uje tak¿e sektor pozarz¹dowy w realizacjê zatrudnienia
socjalnego. Jak stwierdza M. SzylkoSkoczny: Opieraj¹c siê na idei spó³dzielczoci, przyjêto rozwi¹zania pozwalaj¹ce zwiêkszyæ znaczenie sektora pozarz¹dowego w walce z bezrobociem oraz wykluczeniem spo³ecznym12.
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym by³a niew¹tpliwie odpowiedzi¹ rz¹du na
wzrastaj¹ce zagro¿enie marginalizacj¹ spo³eczn¹. Doæ oczywisty pozostaje fakt,
¿e owe wykluczenie czy marginalizacja s¹ w znacznej mierze generowane bezrobociem, choæ nie tylko. Jednak w³anie brak pracy wydaje siê byæ tym punktem
wyjcia dla mno¿enia siê innych patologii spo³ecznych, a to z kolei prowadzi do
wyselekcjonowania grup spo³ecznie zmarginalizowanych. Pomoc tym ludziom
wiadczona przez urzêdy pracy, które dzia³aj¹ podobnie jak orodki pomocy spo12

M. SzylkoSkoczny, Polityka spo³eczna wobec bezrobocia Trzeciej Rzeczpospolitej, Warszawa 2004, s. 245.
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³ecznej, ³agodz¹ jedynie skutki bezrobocia, zapewniaj¹c bezrobotnym wy³¹cznie
os³onê socjaln¹. I w tym w³anie miejscu zamyka siê b³êdne ko³o pomocy spo³ecznej. skutki  to znaczy dzia³a siê po czasie, kiedy bezrobotny ju¿ zupe³nie
upadnie na dno. W tej sferze polityki spo³ecznej nale¿y dzia³aæ zapobiegawczo,
aktywizuj¹co. Podejmowanie dzia³añ, które zwiêkszy³yby szansê osób bezrobotnych na powrót na rynek pracy wydaj¹ siê w tej mierze podstawowymi. Warto
zatem zapytaæ, czy ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym wysz³a
naprzeciw istniej¹cym problemom?
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jest ustaw¹ napisan¹ do okrelonej kategorii osób wykluczonych spo³ecznie. Bezporednio odnosi siê do tej grupy i zawiera
prawn¹ definicjê zatrudnienia. Rozumiane jest ono przez ustawodawcê jako aktywnoæ, która zmierza do nabycia zdolnoci zatrudnieniowej, odzyskania poczucia godnoci i wiary w siebie. Zatem zatrudnienie nie jest tutaj rozumiane wy³¹cznie jako praca zarobkowa, ale w³anie jako umiejêtnoæ ponownego dostosowania siê do rynku pracy i funkcjonowania w nim. Wprowadzono niejako now¹
treæ zatrudnienia.
Podobne ustawy funkcjonuj¹ we W³oszech, Grecji, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii. Stanowi¹ one w du¿ej mierze realizacjê zasady spó³dzielczoci socjalnej
i wpisuj¹ siê w szeroki nurt ekonomii spo³ecznej. Projekt ustawy o zatrudnieniu
socjalnym przedstawiono pod koniec 2002 roku, a sama ustawa zosta³a uchwalona 13 czerwca 2003 roku (Dz.U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143). W uzasadnieniu do
projektu ustawy czytamy, ¿e ustawa o zatrudnieniu socjalnym stanowi element
szerszych dzia³añ rz¹du zmierzaj¹cych do zbudowania krajowej strategii przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. Wyranie zatem okrelono i sprecyzowano cel ustawy  ograniczenie skali zjawiska marginalizacji. Zdefiniowano tak¿e samo zatrudnienie socjalne jako zapewnienie okrelonym grupom mo¿liwoci
uczestnictwa w zajêciach prowadzonych w Centrach Integracji Spo³ecznej i klubach integracji spo³ecznej lub podjêcia zatrudnienia wspieranego. Jest ona zatem
adresowana do tych samych kategorii osób, co ustawa o pomocy spo³ecznej, ró¿nica polega jednak na tym, ¿e tutaj postawione s¹ przed nimi konkretne wymagania. Widaæ ju¿ chocia¿by w tej na pozór szerokiej, ale tak naprawdê zawê¿aj¹cej siê w praktyce, grupie osób, ¿e pozostawanie na marginesie ¿ycia spo³ecznego mo¿e byæ bardzo ró¿nie rozumiane. Ilu sporód wszystkich bezdomnych
w naszym kraju uczestniczy w programach integracyjnych, ilu narkomanów chce
odbywaæ terapiê? Je¿eli ta ustawa jest chocia¿by w niewielkim stopniu motywacj¹ do zmiany w³asnego ¿ycia, to ju¿ mo¿na mówiæ o pozytywnych skutkach jej
dzia³ania.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przepisy tej ustawy nie dotycz¹ osób, które pobieraj¹
zasi³ek dla bezrobotnych, przedemerytalny, wiadczenie przedemerytalne, rentê
socjaln¹, strukturaln¹ rentê z tytu³u niezdolnoci do pracy, emeryturê. Zatem osoby okrelone w ustawie charakteryzuje przede wszystkim brak aktualnych docho-
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dów13. Widaæ wiêc, ¿e sama idea zatrudnienia socjalnego jest skierowana do wyranej, okrojonej grupy spo³ecznej, grupy spo³ecznie upoledzonej, wykluczonej.
Zatrudnienie socjalne ma byæ ko³em ratunkowym, chroni¹cym przed stoczeniem
siê na margines spo³eczny, a ustawa o zatrudnieniu socjalnym mo¿e siê staæ prawdziw¹ wêdk¹ dla ludzi, którzy bardzo chc¹ siê z tego stanu wyrwaæ. Reintegracja
spo³eczna i zawodowa ma przebiegaæ w dwóch etapach. Po pierwsze nale¿y dotrzeæ do osób wykluczonych z ofert¹ pomocy, nastêpnie umo¿liwiæ im realizacjê
indywidualnego programu integracji w specjalnie do tego utworzonych jednostkach nazwanych Centrami Integracji Spo³ecznej. Zatem, jasno okrelonym i wyartyku³owanym celem tworzenia Centrów Integracji Spo³ecznej jest reintegracja
zawodowa i spo³eczna. Za³o¿enie to jest jak najbardziej szlachetne i spo³ecznie
u¿yteczne. Reintegrowaæ, to przecie¿ przywracaæ spo³eczeñstwu tych ludzi, którzy
z jakich powodów pozostaj¹ niejako poza nim  o ile jest to w ogóle mo¿liwe,
Kidy mowa o cz³owieku jako osobie spo³ecznej. Realizacja reintegracji zawodowej dokonuje siê poprzez szkolenia, praktyki zawodowe, natomiast reintegracja
spo³eczna  poprzez warsztaty terapeutyczne czy grupy samopomocowe. W ramach reintegracji zawodowej, centra mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ wytwórcz¹,
us³ugow¹, handlow¹, czy dzia³alnoæ wytwórcz¹ w rolnictwie z wy³¹czeniem dzia³alnoci zwi¹zanej z przemys³em tytoniowym, spirytusowym, piwowarskim.
Uczestnictwo w zajêciach prowadzonych przez centra mo¿e nast¹piæ na wniosek samego zainteresowanego, jak te¿ mo¿e on zostaæ skierowany tam na wniosek zak³adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie,
powiatowego urzêdu pracy, orodka pomocy spo³ecznej, organizacji pozarz¹dowej lub klubu integracji spo³ecznej, za zgod¹ tej osoby lub jej przedstawiciela
ustawowego. Zajêcia w Centrum opieraj¹ siê na podpisanym przez kierownika
centrum z osob¹ zainteresowan¹ indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Program ten zasadza siê na obserwacji i ocenie sytuacji zawodowej i spo³ecznej danego uczestnika, co z kolei pozwala na uzale¿nienie udzielenia pomocy
od aktywnoci wiadczeniobiorcy (np. podjêcie szkolenia). Okres próbny przebywania w centrum wynosi l miesi¹c i w tym czasie osoba ta dostaje 50% zasi³ku dla
bezrobotnych, tzw. wiadczenie integracyjne (zwracane przez starostê z Funduszu Pracy), po tym okresie wynosi ono ju¿ 80%. Maksymalny okres uczestnictwa
w zajêciach w Centrum Integracji Spo³ecznej wynosi 11 miesiêcy (mo¿e byæ
wyj¹tkowo przed³u¿ony o 6 miesiêcy). Zasadniczym zadaniem jest realizowanie
pe³nego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umo¿liwiaj¹cego walkê z ubó13 W Polsce dzia³a oko³o 50 Centrów Integracji Spo³ecznej. Nadrzêdnym celem CIS jest usamodzielnienie osób wykluczonych spo³ecznie, wyci¹gniêcie ich z systemu pomocy spo³ecznej przez
doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy. Kompleksowe dzia³ania Centrów zmierzaj¹ do zapewnienia uczestnikom pomocy w uzyskaniu bezpieczeñstwa socjalnego przy zastosowaniu oddzia³ywañ profilaktycznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w rozwoju osobistym.
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stwem i wykluczeniem spo³ecznym. Centrum Integracji Spo³ecznej, chc¹c przyczyniaæ siê do powrotu swoich podopiecznych na otwarty rynek pracy, musi
zaplanowaæ od samego pocz¹tku, a wiêc od momentu uzyskania statusu, cis³¹
wspó³pracê z lokalnymi instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz zatrudnienia i przeciwdzia³ania bezrobociu.
Wród wielu g³osów wypowiadaj¹cych siê na temat zatrudnienia socjalnego,
dostrzec mo¿na zarówno g³osy pozytywne, jak i negatywne. Warto wiêc zastanowiæ siê nad jednymi i drugimi. Sporód wielu formu³owanych zarzutów, na pierwszym miejscu wy³ania siê ten mówi¹cy o tym, ¿e w ustawie brakuje zachêty dla
w³adz lokalnych, a tylko lokalny sojusz na rzecz zatrudnienia socjalnego ma szansê
przynieæ wymierne korzyci wszystkim sektorom14. Niemniej wa¿na jest w¹tpliwoæ, któr¹ wyra¿a A. Rajkiewicz. Wychodzi on w ocenie ustawy z 13 czerwca
2003 roku od w¹tpliwoci, czy jest w ogóle sens uchwalania nowej ustawy i powo³ywania nowej instytucji  Centrum Integracji Spo³ecznej. Nie podwa¿aj¹c
koniecznoci podejmowania dzia³añ na rzecz ograniczania wykluczenia spo³ecznego, w¹tpi on w sam sens tworzenia odrêbnej ustawy. Stwierdza miêdzy innymi:
Wszak mamy dzisiaj rozbudowany system pomocy spo³ecznej i urzêdów pracy,
dzia³a inwalidzka spó³dzielczoæ pracy, a organizacje pozarz¹dowe rozpoczynaj¹
nowy  ustawowo umocowany  etap funkcjonowania15.
W podobnym duchu ustawê ocenia J. StarêgaPiasek, mówi¹c ¿e: istniej¹ du¿e niewykorzystane mo¿liwoci tkwi¹ce w obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie, jak
i w potencji samorz¹dów lokalnych i spo³ecznociach obywatelskich, których nie
uruchomi kolejna ustawa, a jedynie determinacja ludzi i pojawienie siê lokalnych
liderów16. Mimo to, wskazuje ona szereg pozytywnych rozwi¹zañ, jak chocia¿by  co wa¿ne szczególnie dla organizacji pozarz¹dowych  wy³¹czenie ich z przepisów dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, kiedy prowadz¹ Centrum. Poza tym,
walorem ustawy jest fakt, ¿e przywracanie do zawodu, do podjêcia pracy odbywa
siê pod opiek¹ psychologa czy instruktora, jest to wa¿ne, gdy¿  jak wiadomo 
brak pracy powoduje znaczne spustoszenie tak¿e w sferze psychiki.
Pozytywny stosunek do ustawy prezentuje tak¿e K. Pi¹tek, który mówi: ¿e
zatrudnienie socjalne bêdzie sposobem na ograniczenie bezrobocia poprzez subwencjonowanie stanowisk pracy czy ca³ych przedsiêbiorstw. Inny pozytywny skutek wynikaj¹cy z obowi¹zywania ustawy o zatrudnieniu socjalnym, to wzrost
aktywnoci spo³ecznej w postaci nowopowstaj¹cych organizacji pozarz¹dowych
lub reanimacja ju¿ istniej¹cych17.
14

Por. J. Tomczak, Promocja przedsiêbiorczoci a zatrudnienie socjalne, Polityka Spo³eczna
10(2002), s. 38.
15 A. Rajkiewicz, art. cyt., s. 6.
16 J. StarêgaPiasek, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, w: W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, red. T. Kamierczak, M. Rymsza, Warszawa 2003, s. 197.
17 K. Pi¹tek, art. cyt., s. 9.
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Po siedmiu latach od wejcia w ¿ycie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w kraju
sk³adaj¹cym siê z prawie 2,5 tysi¹ca gmin, aktywnie dzia³a jedynie oko³o 50 Centrów Integracji Spo³ecznej. Najlepszym podsumowaniem samej idei ustawy i treci
w niej zawartych jest  w opinii autora  myl pani J. StarêgiPiasek, która pisze:
Ustawa daje du¿e mo¿liwoci. Ale o to, aby bakcyl aktywnoci przetrwa³, przerodzi³ siê w efektywnoæ ekonomiczn¹, wszed³ w obszar ekonomii spo³ecznej,
trzeba specjalnie zadbaæ i stworzyæ ku temu odpowiednie warunki zewnêtrzne18
Do tych s³ów nale¿y jeszcze dodaæ i to, ¿e w polskim spo³eczeñstwie musz¹ dokonaæ siê g³êbokie zmiany mentalne w stosunku do bezrobotnych i grup spo³ecznie zmarginalizowanych. Nie wszyscy ludzie s¹ li, nie wszyscy nie chc¹ pracowaæ czy poddawaæ siê szkoleniom. S¹ przecie¿ wielorakie uwarunkowania osobiste, spo³eczne, kulturowe czy religijne, które decyduj¹ o zaistnia³ych przypadkach.
ZAKOÑCZENIE
Zjawisko marginalizacji spo³ecznej  rozumiane jako niepe³nowartociowa
i ograniczona mo¿liwoæ partycypowania w ¿yciu spo³ecznym  powoduje napiêcia
i dysproporcje, które mog¹ staæ siê punktem wyjcia do zachowañ patologicznych, przestêpczoci czy innych szkodliwych spo³ecznie zjawisk. Pozostawanie
na marginesie mo¿e byæ przez jednych zaakceptowane  i tym gorzej dla nich, bo
tkwi¹ oni w swej bezradnoci i bezczynnoci i nie maj¹ wp³ywu na bieg spraw
publicznych, inni mog¹ przyj¹æ postawê buntownicz¹, roszczeniow¹, a to prowadzi do frustracji, oporu, buntu przeciwko strukturom ¿ycia spo³ecznego. Trzeba
zatem jasno stwierdziæ, ¿e samo zjawisko marginalizacji, jak i grupy ni¹ dotkniête, jest z³o¿one i wewnêtrznie zró¿nicowane. Zatem dog³êbna analiza wszystkich
aspektów marginalizacji spo³ecznej jest niezbêdna, aby móc podejmowaæ konkretne dzia³ania celem przywrócenia wzglêdnej równowagi w spo³eczeñstwie.
Naprzeciw owym problemom spo³ecznej izolacji wychodzi ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Idea ta wpisuje siê w nurt dzia³añ zmierzaj¹cych do pobudzania
aktywnoci i promocji mobilnoci wród specyficznych grup spo³eczeñstwa  grup
upoledzonych, wytr¹conych z rytmu spo³ecznego ¿ycia. W wietle tej ustawy,
praca staje siê czynnikiem podstawowym, nie tylko w³¹czaj¹cym w spo³eczny
obieg, ale  co wiêcej  przywracaj¹cym wiarê we w³asne mo¿liwoci i w mo¿liwoæ wp³ywu na bieg spraw publicznych. Potencja³, który stwarza ustawa, zw³aszcza za porednictwem Centrów Integracji Spo³ecznej, jest swego rodzaju furtk¹
do reintegracji spo³ecznej, ale tak¿e ogromnym wyzwaniem, przed którym stoj¹
nie tylko same Centra  odpowiedzialne za nale¿yte przeprowadzenie programów
kszta³c¹cych, ale przede wszystkim sami zainteresowani, ludzie którzy podejmu18

J. StarêgaPiasek, art. cyt., s. 200.
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j¹ ogromy wysi³ek, wysi³ek, w którym nie mog¹ byæ pozostawieni sami sobie.
Realizowane przez Centra programy reintegracji spo³ecznej i zawodowej to niezmiernie wa¿ny czynnik wzmacniaj¹cy spo³eczeñstwo i jednostki w przekonaniu
o koniecznoci pe³nego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawa o zatrudnieniu socjalnym jest
du¿¹ szans¹ i daje nadziejê na reintegracjê spo³eczn¹ i zawodow¹ grup wykluczonych. Dzia³alnoæ Centrów i klubów integracji spo³ecznej jest wa¿nym czynnikiem wspieraj¹cym wykluczonych w ich zmaganiach. Widaæ zatem konieczny
zwi¹zek miêdzy zjawiskiem marginalizacji a zatrudnieniem socjalnym, jedno generuje takie czy inne nastêpstwa, a drugie jest prób¹ przeciwdzia³ania tym nastêpstwom. Czy dzia³alnoæ Centrów przyniesie realne korzyci, czy wp³ynie na zwiêkszenie mobilnoci i wzrost kwalifikacji  to poka¿e z pewnoci¹ czas. Pewne jest
natomiast, ¿e dzia³ania na rzecz spo³ecznej reintegracji powinny byæ nie tylko
wzmagane i kontynuowane, ale tak¿e powinny staæ siê priorytetem w dzia³aniach
polityki spo³ecznej.
SOCIAL EMPLOYMENT AS AN INSTRUMENT TO COUNTERACT
SOCIAL EXCLUSION
Summary
The article puts forward the thesis that social employment may be an appropriate instrument to
counteract social exclusion. Employment is an element of social stimulus to action, and promotes
social and occupational mobility. These are part of an active social policy geared for maximizing
human resources. Welfare services are a very desirable form of assistance but this assistance cannot
replace the potential of individuals. It is aimed at ending the period of unemployment and creating
conditions leading to sustainable employment.
Keywords: social pathologies, social employment, social marginalization, employment, unemployment, social isolation, social and professional reintegration, social policy, professional development, professional qualifications
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