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Krystian MESJASZ

Wykluczenie spo³eczne w województwie opolskim

Wprowadzenie

Pojêcie wykluczenia spo³ecznego jest obecnie jednym z najwa¿niejszych za-

gadnieñ polityki spo³ecznej w skali ogólnoeuropejskiej. Wskazuje na to m.in.

ustanowienie redukcji ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego jako centralnego

punktu europejskiej polityki spo³ecznej podczas Szczytu Lizboñskiego w 2000

roku
1
. Innym faktem jest ukonstytuowanie przez Komisjê Europejsk¹ roku 2010

rokiem zwalczania ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. Strategia lizboñska roz-

poczê³a proces wdra¿ania i konkretyzacji unijnej strategii spójnoœci spo³ecznej

i walki z ubóstwem. Uzgodniono, ¿e polityka przeciwdzia³ania wykluczeniu

spo³ecznemu powinna ³¹czyæ Krajowe Plany Dzia³añ oraz programy przygoto-

wane przez Komisjê Europejsk¹, tym samym promuj¹c wspó³pracê w dziedzi-

nie przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu.

Zjawisko marginalizacji pojawia siê przede wszystkim jako jedno z g³ów-

nych zagro¿eñ spo³ecznych, w stosunku do których formu³owane s¹ postulaty

jego ograniczenia lub eliminacji. Niektórzy teoretycy, traktuj¹c zagadnienie

dwubiegunowo, wskazuj¹, ¿e wszystkie zjawiska maj¹ce na celu inkluzjê okreœ-

lonych grup spo³ecznych lub ich partycypacjê w ¿yciu spo³ecznym s¹ form¹

przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. Jest to te¿ jeden z g³ównych czyn-

ników œwiadcz¹cych o wysokim poziomie spo³eczeñstwa obywatelskiego,

w którym sami obywatele przejawiaj¹ zdolnoœæ do samoorganizacji i osi¹gania

wyznaczonych celów bez ingerencji w³adz pañstwowych
2
.
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Konceptualizacja i operacjonalizacja omawianego pojêcia nastrêcza licznych

trudnoœci. Zwi¹zane jest to z faktem, ¿e dotyka ono wielu p³aszczyzn, staj¹c siê

przez to zjawiskiem wielowymiarowym. Zwracaj¹ na to uwagê sami specjaliœci

zajmuj¹cy siê wykluczeniem spo³ecznym. Praktyka akademicka, statystyczna

oraz ekspercka doskonale ukazuje ró¿ne podejœcia w rozumieniu tego problemu
3
.

Jednoczeœnie wykluczenie spo³eczne jako problem spo³eczny nie jest niczym

nowym. W polskim dyskursie sam termin upowszechni³ siê dopiero na pocz¹tku

XXI wieku, zastêpuj¹c stopniowo okreœlenia pochodz¹ce od s³owa ,,margines”

(marginalizacja, margines spo³eczny, marginalnoœæ spo³eczna)
4
. Nale¿y w tym

miejscu zaznaczyæ, ¿e zjawisko wykluczenia, a raczej zespó³ zjawisk i proce-

sów z nim zwi¹zanych, sta³o siê inspiracj¹ dla wielu nurtów i teorii w naukach

spo³ecznych.

Ramy teoretyczne wykluczenia spo³ecznego

Wracaj¹c do samych pojêæ wykluczenia i marginalizacji, to podkreœliæ nale-

¿y, ¿e termin marginalizacja jest nieco inaczej rozumiany ni¿ wykluczenie

spo³eczne. Ta czêœciowa niezastêpowalnoœæ pojêciowa wynika z faktu stosowa-

nia terminu marginalizacja w dwóch nieco odmiennych kontekstach. W pierw-

szym zwraca siê uwagê na kulturow¹ obcoœæ jednostek czy grup, których warto-

œci, normy, wzory poznawcze i sposoby postrzegania pewnych zjawisk ró¿ni¹

siê na tyle od kultury ich spo³ecznego otoczenia, ¿e utrudniaj¹ szeroko rozumia-

ne komunikowanie siê z tym otoczeniem i korzystanie z jego instytucji. Tak ro-

zumiana marginalizacja mo¿e byæ charakterystyczna dla np. imigrantów, ludzi

usi³uj¹cych zakorzeniæ siê w nowym otoczeniu spo³ecznym lub ludzi, którzy

dokonuj¹c mniej czy bardziej œwiadomych wyborów, odrzucili kulturê swojego

spo³eczeñstwa, przynale¿¹c do alternatywnych subkultur.

W drugim kontekœcie, w jakim pojawia siê powy¿szy termin, akcentowane s¹

przede wszystkim deficyty statusowych uprawnieñ przys³uguj¹cych jednostkom

czy ca³ym grupom spo³ecznym i trudnoœci wynikaj¹ce z realizowania tych upraw-

nieñ. Takie postrzeganie marginalizacji jest analizowane przede wszystkim jako

zjawisko struktury spo³ecznej, w której pojawiaj¹ siê ludzie nieprzypisani –

z rozmaitych powodów – do okreœlonych pozycji spo³ecznych i z tego wzglêdu

niemog¹cy korzystaæ ze statusowych uprawnieñ w³aœciwych tym pozycjom. S¹
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to tak¿e ludzie zajmuj¹cy pozycje, których status jest w mniejszej czy wiêkszej

mierze u³omny
5
.

Niektórzy autorzy wskazuj¹ na jeszcze jedn¹ ró¿nicê miêdzy wykluczeniem

spo³ecznym a marginalizacj¹. Polega ona na tym, ¿e osoba dotkniêta wyklucze-

niem ma pewien wp³yw na swoje po³o¿enie oraz jego ewentualn¹ zmianê. Jej

sytuacja wynika z immanentnych cech jednostek (a raczej ich braku, które unie-

mo¿liwiaj¹ i ograniczaj¹ partycypacjê w ró¿nych sferach ¿ycia). Natomiast oso-

ba dotkniêta marginalizacj¹ rzadko ma wp³yw na poprawê swojej sytuacji, gdy¿

wynika ona z czynników natury zewnêtrznej, które determinuj¹ pozycjê

spo³eczn¹ oraz szanse rozwojowe
6
.

Wielu badaczy zwraca uwagê na to, jak pojêcie wykluczenia spo³ecznego

wp³ynê³o na sposób postrzegania zjawisk biedy i ubóstwa. W latach 90. pojêcia

te w literaturze by³y to¿same. Obecnie zwraca siê uwagê na procesualny charak-

ter wykluczenia spo³ecznego. Niedostatek materialny (bieda) jest natomiast ro-

zumiany jako stan czy fakt, który nieuchronnie prowadzi do braku partycypacji

jednostki w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego. Jednoczeœnie trudno stworzyæ

uniwersaln¹ definicjê pojêcia biedy, poniewa¿ w praktyce zaobserwowaæ mo¿-

na ró¿ne poziomy jej intensyfikacji, skali wystêpowania czy etapów prowa-

dz¹cych do szeroko rozumianej deprywacji
7
.

Konceptualizacja wykluczenia spo³ecznego w jego procesualnym charakterze

mia³a bardzo istotny wp³yw na dalsze rozwa¿ania teoretyczne. Ujmowanie go

w formie biernej – stanu, w którym znajduje siê jednostka – by³o bardzo ograni-

czaj¹ce. W przypadku procesu mo¿na wyodrêbniæ etapy wykluczenia spo³ecz-

nego, które maj¹ w³asne okreœlone przyczyny i charakterystykê. Maj¹ tak¿e

okreœlone skutki, które s¹ zarazem zal¹¿kiem izolacji jednostki i pog³êbianiem

danego stanu. Powoduje to ci¹g³¹ separacjê od innych elementów struktury

spo³ecznej. W tej perspektywie wykluczenie spo³eczne sta³o siê pojêciem wie-

lowymiarowym. Nieumiejêtnoœæ lub niemo¿noœæ zaspokajania podstawowych

potrzeb prowadzi do wielowymiarowej deprywacji
8
. S¹ to zjawiska zachodz¹ce

na siebie i determinuj¹ce siebie nawzajem. Niedostateczna konsumpcja dóbr

i us³ug przek³ada siê na stan zdrowia, poziom wykszta³cenia, aspiracje ¿yciowe,
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uczestnictwo w kulturze itd. Doprowadza to do stanu, w którym jednostka po-

woli ulega alienacji na ró¿nych p³aszczyznach – od spo³ecznej, ekonomicznej,

politycznej a¿ po kulturow¹. Dezintegracji ulegaj¹ wiêzi, które ³¹cz¹ jednostkê

ze struktur¹ spo³eczn¹ w skali zarówno mikro (rozpad rodziny), mezo (spo³ecz-

noœæ lokalna), jak i makro (instytucje pañstwowe). Doskonale ukazuje to Naro-

dowa Strategia Integracji Spo³ecznej dla Polski, wed³ug której wykluczenie

spo³eczne „to brak lub ograniczenie mo¿liwoœci uczestnictwa, wp³ywania i ko-

rzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny byæ

dostêpne dla wszystkich, a w szczególnoœci dla osób ubogich”
9
.

Jest to ujêcie prezentuj¹ce brak mo¿liwoœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecz-

nym oraz korzystania z instytucji, przy czym podkreœla siê sytuacjê osób

w trudnej sytuacji materialnej
10

. Mo¿e byæ to warunkowane przez zarówno

swoiste cechy jednostek, jak i strukturê spo³eczn¹ na te jednostki oddzia³uj¹c¹.

W polskim, dopiero kszta³tuj¹cym siê spo³eczeñstwie obywatelskim, ka¿dy ma

prawo do korzystania z ró¿nego rodzaju us³ug i œwiadczeñ. Problem tkwi

w tym, ¿e nie ka¿dy cz³onek spo³eczeñstwa ma do nich dostêp i praktyczne mo¿-

liwoœci korzystania ze swego prawa.

Wykluczenie spo³eczne jest kategori¹ ukazuj¹c¹ problemy w kilku wymia-

rach, które wskazuj¹ na procesy zarówno deprywacji, jak i nieuczestniczenia

w g³ównym nurcie ¿ycia spo³ecznego. Rozszerzaj¹c kategoriê ubóstwa, nie-

ograniczaj¹c¹ siê wy³¹cznie do zasobów finansowych, ale uwzglêdniaj¹c tak¿e

inne sfery ¿ycia (np. mieszkanie, edukacjê, zdrowie), przybli¿amy samo pojêcie

do pojêcia wykluczenia spo³ecznego. Kategoria ta obejmuje jednak zawsze wie-

le wymiarów ludzkiego ¿ycia, a to, które z nich znajd¹ siê pod pojêciem wyklu-

czenia, zale¿y od przyjêtej koncepcji ekspercko-politycznej
11

.

Wykluczenie spo³eczne to szeroko rozumiane ulokowanie jednostki w struk-

turze spo³ecznej uniemo¿liwiaj¹ce lub znacznie utrudniaj¹ce jednostce lub gru-

pie zgodne z prawem pe³nienie ról spo³ecznych i warunkuj¹ce okreœlon¹ pozy-

cjê spo³eczn¹. Tak szeroko rozumiana deprywacja przek³ada siê na funkcjonowa-

nie jednostki na wielu p³aszczyznach ludzkiej egzystencji. Dotyka ono wielu

ró¿norodnych grup spo³ecznych, nie tylko znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
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ekonomicznej (jak osoby samotnie wychowuj¹ce dziecko, bezrobotne lub bez-

domne). Do tych grup mog¹ nale¿eæ osoby, które nie zd¹¿y³y siê zaadaptowaæ

do zmiany systemowej po 1989 roku, mniejszoœci narodowe i etniczne.

Wraz z wykluczeniem spo³ecznym koegzystuj¹ liczne problemy spo³eczne,

m.in. bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo czy problemy wychowawcze. Zjawiska

te zazêbiaj¹ siê i oddzia³uj¹ na siebie wzajemnie. Kumuluj¹c siê, pog³êbiaj¹

po³o¿enie jednostki w stosunku do struktury spo³ecznej
12

. Na poszczególnych

etapach trudno jest rozró¿niæ, które problemy spo³eczne dotykaj¹ce jednostkê s¹

przyczyn¹ wykluczenia, a które jego skutkiem. Ich oddzia³ywanie potêguje siê

wzajemnie, determinuj¹c po³o¿enie dotkniêtych nim osób.

Bardzo wa¿nym zjawiskiem z punktu widzenia funkcjonowania grup jest

,,kultura ubóstwa”. Wzory, normy i wartoœci grup wykluczonych spo³ecznie s¹

reprodukowane przez nastêpne pokolenia w procesie socjalizacji. Nale¿¹ do

nich takie negatywne wzorce zachowañ, jak np. wieloletnie utrzymywanie siê

z zasi³ków, brak aspiracji ¿yciowych i zachowania antyzdrowotne. Ich powiela-

nie powoduje wpadanie w tzw. zaklêty kr¹g ubóstwa, uniemo¿liwiaj¹cy wydo-

stanie siê z zaistnia³ej sytuacji
13

.

Sama interwencja materialna jest nieskutecznym rodzajem pomocy, ponie-

wa¿ osoby wykluczone spo³ecznie zazwyczaj nie potrafi¹ gospodarowaæ w³as-

nym bud¿etem. Otrzymane œrodki zostaj¹ najczêœciej zmarnotrawione. Dlatego

niezbêdne jest wypracowanie kompleksowych programów aktywizacji, poma-

gaj¹cych odnaleŸæ siê poszczególnym jednostkom w nowej rzeczywistoœci

spo³ecznej, co umo¿liwi im odzyskanie kontroli nad w³asn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹.

W niniejszych rozwa¿aniach przytoczyæ nale¿y inny, równie istotny punkt

europejskiej polityki spo³ecznej (bêd¹cy czasami traktowany jako opozycyjny

do wykluczenia spo³ecznego), którym jest zjawisko inkluzji spo³ecznej. Ozna-

cza ono w³¹czanie do spo³eczeñstwa ró¿norodnych grup, aby w konsekwencji

naby³y one prawa i dopuszczone zosta³y do us³ug dostêpnych wczeœniej tylko

dla wiêkszoœci. W³¹czenie spo³eczne czêsto uto¿samiane jest z p³atn¹ prac¹, co

nie do koñca ma odzwierciedlenie w rzeczywistoœci, poniewa¿ gwarancja zarob-

kowania jest niewystarczaj¹cym warunkiem inkluzji spo³ecznej. Po pierwsze in-

kluzja w rynek pracy przez zatrudnienie na z³ych warunkach z nisk¹ p³ac¹ i mar-

ginaln¹ pozycj¹ nie jest równoznaczna z przezwyciê¿eniem biedy i ekskluzji

spo³ecznej. Po drugie istnieje zjawisko nieodp³atnej pracy. Jest ono zwi¹zane

np. z opiek¹ nad chorymi b¹dŸ dzieæmi lub wolontariatem. Takie dzia³ania nie

ciesz¹ siê powszechnym szacunkiem i presti¿em spo³ecznym i czêsto s¹ mar-
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ginalizowane
14

. W praktycznym podejœciu odnosz¹cym siê do rozwi¹zywania

problemów zwi¹zanych z wykluczeniem przyjmuje siê, ¿e g³ówn¹ jego przy-

czyn¹ jest bezrobocie. Oprócz ekonomicznej deprywacji brak zatrudnienia

mo¿e wp³ywaæ na izolacjê dotkniêtych nim ludzi, prowadziæ do ogólnej apatii

i zjawisk patologicznych. Odpowiednia praca, daj¹ca godziwy zarobek, inte-

gruj¹ca jednostkê ze œrodowiskiem, jest istotnym komponentem inkluzji spo³ecz-

nej. Jednak wskazana wielowymiarowoœæ ekskluzji spo³ecznej nie pozwala

przyj¹æ za³o¿enia, ¿e praca jest panaceum na problem wykluczenia. Istnieje rze-

sza ludzi wykluczonych niemog¹cych podj¹æ pracy. Do tej grupy nale¿¹ np.:

m³odzie¿, emeryci, przewlekle chorzy czy niepe³nosprawni. Czy osoby nale¿¹ce

do tych grup, dotkniête jak¹œ form¹ deprywacji, musz¹ byæ marginalizowane?

Przecz¹ca odpowiedŸ na to pytanie stanowi jednoczeœnie wyzwanie dla instytu-

cji dzia³aj¹cych w sferze pomocy i polityki socjalnej.

Aby skutecznie przeciwdzia³aæ wykluczeniu, potrzebne s¹ kompleksowe, od-

powiednie do danej sytuacji programy interwencji socjalnej. Dzia³ania te maj¹

na celu pomoc osobom wykluczonym w zmianie swojego po³o¿enia – kontroli

nad w³asnym ¿yciem przez uczenie siê niemal od pocz¹tku umiejêtnoœci nie-

zbêdnych do funkcjonowania w ogólnospo³ecznym porz¹dku instytucjonalnym

oraz ograniczeniu dziedziczenia ubóstwa
15

.

W wielu podejœciach procesy wykluczenia i integracji traktowane s¹ dycho-

tomicznie jako odrêbne, przeciwstawne procesy. Jednak zjawiska te nie s¹ kate-

goriami roz³¹cznymi. Wykluczenie, które jest rozumiane wielowymiarowo, na

p³aszczyznach kulturowej, spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej, jest proble-

mem wielu spo³eczeñstw zmierzaj¹cych do integracji. Przeciwdzia³anie wyklu-

czeniu i rozpoznanie tego zjawiska w ró¿nych aspektach wp³ywa na integracjê

oraz wzmacnia wiêŸ lokaln¹. Mo¿na wrêcz przyj¹æ, ¿e zakres wykluczenia

spo³ecznego jest istotnym wskaŸnikiem mówi¹cym nam o poziomie integracji

spo³ecznej. Jednak brak zjawiska wykluczenia spo³ecznego nie musi byæ to¿sa-

my z integracj¹. Doktryna zrównowa¿onego rozwoju ma istotne znaczenie w tej

kwestii. Odnosi siê przede wszystkim do umo¿liwienia zaspokojenia podstawo-

wych potrzeb, w których s¹ brane pod uwagê nie tylko kwestie organizacji

spo³ecznej, lecz tak¿e wspó³odpowiedzialnoœæ za przysz³e pokolenia. Zrówno-

wa¿ony rozwój ma przeciwdzia³aæ dysproporcji we wszystkich dziedzinach

ludzkiego ¿ycia i dzia³alnoœci, a zatem m.in. przeciwdzia³aæ wykluczeniu

spo³ecznemu.

Elementem zrównowa¿onego rozwoju powinien byæ rozwój spo³eczny,

w który wpisuje siê m.in. walka z ubóstwem, zwiêkszenie dostêpu do edukacji,

100 Krystian Mesjasz

14
Ibidem, s. 101.

15
Ibidem, s. 72.



wzmocnienie ochrony zdrowia. Nieuwzglêdnienie rozwoju spo³ecznego w cza-

sie rozwoju gospodarczego mo¿e wi¹zaæ siê z problemem wystêpowania nega-

tywnych zjawisk spo³ecznych, takich w³aœnie jak wykluczenie spo³eczne
16

.

Obszary wykluczenia spo³ecznego w województwie opolskim

i koreluj¹ce z nim problemy spo³eczne

Jedn¹ z instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ wykluczenia spo³ecznego na

terenie woj. opolskiego jest Obserwatorium Integracji Spo³ecznej Regionalnego

Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Opolu. Instytucja ta prowadzi badania w zakre-

sie polityki i pomocy spo³ecznej, w tym bada zagadnienia zwi¹zane z wyklu-

czeniem spo³ecznym i aktywn¹ integracj¹. Ich analiza pozwala empirycznie

ukazaæ obszary wystêpowania wykluczenia spo³ecznego, a tak¿e koreluj¹ce

z nim problemy i zagadnienia.

Mierzenie wykluczenia spo³ecznego jest bardzo trudnym zadaniem. G³ówn¹

przyczyn¹ trudnoœci jest du¿a liczba czynników sk³adaj¹cych siê na jego charak-

ter, co skutkuje bardzo du¿¹ liczb¹ obserwowalnych wskaŸników. Maj¹ one

ró¿ny charakter oraz wagê, odnosz¹c siê przy tym do ró¿nych etapów procesu

spo³ecznego wykluczania. Dlatego te¿ niezwykle trudno jest zbudowaæ katalog

obserwowalnych zmiennych niezbêdnych do mierzenia tego specyficznego zja-

wiska. W stworzonej ekspertyzie
17

wyodrêbniono kilka kategorii grup, w któ-

rych wykluczenie spo³eczne mo¿e stanowiæ istotny problem. Zaliczono do nich

osoby osi¹gaj¹ce niskie dochody
18

, osoby niepe³nosprawne i chronicznie chore

wymagaj¹ce sta³ej opieki. S¹ to równie¿ osoby korzystaj¹ce ze œwiadczeñ

spo³ecznych oraz zamieszkuj¹ce w warunkach substandardowych. Do grup ry-

zyka nale¿¹ równie¿ rodziny wielodzietne oraz rodziny zagro¿one patologi¹

spo³eczn¹. Wyniki ekspertyzy wskazuj¹, ¿e politykê spo³eczn¹ nale¿y dostoso-

waæ w³aœnie do grup o wysokimi stopniu ryzyka ekskluzji spo³ecznej.

W ekspertyzie demograficznej
19

dla woj. opolskiego ustalono kilka tendencji,

które w d³ugim okresie bêd¹ na tym obszarze ogranicza³y zjawisko wykluczenia

spo³ecznego:
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1) wzrost poziomu wykszta³cenia ludnoœci do 2030 roku. WskaŸniki wy-

kszta³cenia ludnoœci bêd¹ systematycznie wzrasta³y, wp³ywaj¹c na wzrost aktyw-

noœci zawodowej mê¿czyzn i kobiet, ludnoœci miast i wsi, ludnoœci rolniczej

i pozarolniczej. Jest to czynnik ograniczaj¹cy wykluczenie edukacyjne,

2) wzrost mobilnoœci przestrzennej ludnoœci zapewniaj¹cy elastyczny dostêp

do rynku pracy,

3) wyraŸny spadek zasobów pracy do 2030 roku ograniczaj¹cy rozmiary bez-

robocia jawnego i ukrytego, a wiêc ograniczaj¹cy wykluczenie z rynku pracy,

4) powroty migrantów zarobkowych z krajów UE maj¹cych stanowiæ czyn-

nik modernizacji spo³ecznej i gospodarczej regionu,

5) poprawa warunków mieszkaniowych wynikaj¹ca ze spadku liczby ludnoœ-

ci, zawieranych ma³¿eñstw, urodzeñ i przyrostu naturalnego oraz rozwoju bu-

downictwa indywidualnego do 2030 roku,

6) spadek udzia³u rodzin wielodzietnych w strukturze rodzin i gospodarstw

domowych.

Do negatywnych tendencji zwiêkszaj¹cych rozmiar wykluczenia spo³ecznego

zaliczono:

1) przyspieszony proces starzenia siê ludnoœci i zwi¹zany z tym proces wzro-

stu obci¹¿eñ ekonomicznych rodzin,

2) wzrost liczby osób niepe³nosprawnych i kosztów leczenia starzej¹cego siê

spo³eczeñstwa,

3) wzrost liczby samotnych kobiet (wdów) i gospodarstw jednoosobowych,

4) wzrost liczby dzieci w rozwodz¹cych siê i podzielonych rodzinach,

5) wzrost liczby urodzeñ pozama³¿eñskich (ponad 20%),

6) wzrost liczby rodzin bezdzietnych
20

.

Zidentyfikowano równie¿ g³ówne problemy spo³eczne wystêpuj¹ce w rejo-

nach opiekuñczych pracowników socjalnych woj. opolskiego
21

. Problemy

spo³eczne stanowi¹ istotn¹ przeszkodê w prawid³owym funkcjonowaniu spo³e-

czeñstwa, a ich wystêpowanie silnie koreluje ze zjawiskiem zagro¿enia wyklu-

czeniem spo³ecznym. Badania wykaza³y, ¿e g³ównymi problemami zwi¹zanymi

z wykluczeniem spo³ecznym s¹: ubóstwo, d³ugotrwa³e bezrobocie, niepe³no-

sprawnoœæ, alkoholizm w rodzinie, przewlek³e choroby. Rozwi¹zywanie tych
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problemów jest niezwykle trudnym zadaniem, poniewa¿ s¹ one osadzone g³êbo-

ko w strukturze spo³ecznej i sytuacji ¿yciowej osób nimi dotkniêtych. Identyfi-

kacja skali wystêpowania poszczególnych problemów jest potrzebna, aby móc

obraæ g³ówne kierunki dzia³añ podejmowanych przez w³adze samorz¹dowe i in-

stytucje pozarz¹dowe w celu redukowania ich skutków. Przyczynia siê to rów-

nie¿ do poprawy i wyrównania warunków ¿ycia mieszkañców Œl¹ska Opolskie-

go, zwiêkszaj¹c przy tym poziom integracji spo³ecznoœci lokalnych.

Najtrudniejsze do przezwyciê¿enia problemy spo³eczne to, w œwietle przyto-

czonych badañ
22

: alkoholizm w rodzinach, d³ugotrwa³e bezrobocie, przemoc

w rodzinie, ubóstwo, bezradnoœæ w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Dane te pozwalaj¹ zauwa¿yæ, ¿e najtrudniejszymi problemami do rozwi¹zania

s¹ te, które wynikaj¹ z tzw. kultury ubóstwa. Wymienione zachowania w du¿ej

mierze wynikaj¹ z negatywnych wzorców przekazywanych w rodzinie w okre-

sie socjalizacji. W doros³ym ¿yciu s¹ one najczêœciej powielane i powtórnie

przekazywane nastêpnym pokoleniom
23

.

Wyniki badañ
24

ukaza³y, ¿e w praktycznym wymiarze grupy najbardziej za-

gro¿one wykluczeniem identyfikowane s¹ z deprywacj¹ w zakresie potrzeb ma-

terialnych. Do grup znajduj¹cych siê w sferze umiarkowanego zagro¿enia eks-

kluzj¹ ponownie znalaz³y siê osoby d³ugotrwale bezrobotne oraz rodziny ¿yj¹ce

w ubóstwie. Spoœród wszystkich dostêpnych kategorii najmniej zagro¿one, zda-

niem respondentów, s¹ rodziny z problemem alkoholowym oraz rodziny wielo-

dzietne. Wyniki badañ potwierdzaj¹ m.in. dane Ministerstwa Pracy i Polityki

Spo³ecznej, które pokazuj¹, ¿e w woj. opolskim prawie 50% rodzinom objêtym

pomoc¹ spo³eczn¹ pomocy udzielono z powodu bezrobocia oraz ubóstwa
25

.

Zidentyfikowano równie¿ trzy istotne czynniki, które utrudniaj¹ pracowni-

kom socjalnym wype³nianie zadañ pracy socjalnej, a tym samym ograniczaj¹

dzia³ania zwalczaj¹ce wykluczenie spo³eczne. Nale¿¹ do nich przede wszystkim

uzale¿nienie klientów pomocy spo³ecznej od zbyt wysokich œwiadczeñ pieniê¿-

nych, co skutkuje bezczynnoœci¹ w poszukiwaniu pracy lub w uzyskaniu samo-

dzielnoœci. Ustawa o pomocy spo³ecznej zak³ada koniecznoœæ aktywizowania

i usamodzielniania, jednak realizacja tego jest utrudniona w wyniku zbyt szcze-

gó³owego jej powi¹zania z kodeksem postêpowania administracyjnego, co za-
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biera czas niezbêdny do realizacji dzia³añ aktywizacyjnych. Jednym z powa¿niej-

szych problemów systemu pomocy spo³ecznej w przeciwdzia³aniu marginalizacji

jest ograniczony zakres stosowania pracy socjalne i innych metod aktywi-

zuj¹cych klientów
26

. S³u¿by spo³eczne woj. opolskiego dostrzegaj¹ nieskutecz-

noœæ œwiadczeñ pieniê¿nych w zapobieganiu wykluczeniu, dlatego w coraz wiêk-

szym zakresie stosuj¹ instrumenty aktywizacji, przynosz¹ce lepsze efekty. Fak-

tem jest, ¿e w czasie realizacji poszczególnych instrumentów aktywizacyjnych

napotyka siê problemy ró¿nej natury
27

. Jest to jednak nieuniknione, gdy pracuje

siê z tak subteln¹ materi¹, jak¹ jest cz³owiek.

Aktywna polityka spo³eczna w ograniczaniu wykluczenia

spo³ecznego

Aktywna polityka spo³eczna jest t¹ form¹ przeciwdzia³ania wykluczeniu

spo³ecznemu, która zak³ada ograniczanie „pasywnych” dzia³añ na rzecz usamo-

dzielniania siê osób, poszerzania ich kompetencji oraz aktywizowania w sferze

spo³ecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej. Bezpoœrednia pomoc finan-

sowa nie prowadzi do ponownego w³¹czenia w ramy spo³eczeñstwa, nawet gdy

powodem wykluczenia jest bieda. Jednostki nie potrafi¹ wykorzystaæ uzyska-

nych œrodków finansowych do zmiany w³asnego po³o¿enia i sytuacji ¿yciowej.

Aktywna forma pomocy zak³ada koordynacjê dzia³añ trzech sektorów w celu

jeszcze lepszej i kompleksowej organizacji ró¿nych form wsparcia, akcentowa-

nie roli samorz¹du lokalnego oraz wzrost znaczenia organizacji pozarz¹do-

wych
28

. Aktywna polityka spo³eczna nie wyklucza pasywnych form pomocy,

powinny byæ jednak uruchamiane dopiero wtedy, gdy dzia³ania aktywizuj¹ce s¹

niemo¿liwe b¹dŸ nieskuteczne. Aktywizacja zak³ada powolne wejœcie na rynek

pracy przez nabycie wszelkich niezbêdnych kompetencji – od komunikacyjnych

po zawodowe. Zak³ada siê przy tym, ¿e osoba aktywizowana przez szereg kon-

taktów spo³ecznych z czasem zacznie aspirowaæ do pozycji spo³ecznych znaj-

duj¹cych siê wy¿ej w strukturze spo³ecznej, co jest niezbêdne, aby w³¹czyæ j¹

w g³ówny nurt ¿ycia spo³ecznego. Aktywna polityka spo³eczna powinna byæ

skierowana nie tylko do klientów pomocy spo³ecznej i klientów powiatowych

urzêdów pracy. Wa¿ne s¹ tutaj dzia³ania skierowane do pracodawców, uœwiada-
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miaj¹ce, ¿e niezbêdne jest tworzenie nowych subsydiowanych miejsc pracy, co

pozwala zatrudniaæ dobrze wyszkolonych pracowników.

Badania
29

przeprowadzone w listopadzie 2010 roku ukaza³y zakres dzia³añ

podejmowanych przez instytucje pomocy i integracji spo³ecznej oraz organiza-

cje dzia³aj¹ce w obrêbie ekonomii spo³ecznej w zakresie przeciwdzia³ania wy-

kluczeniu spo³ecznemu w woj. opolskim. Analiza wykaza³a, ¿e ka¿da jednostka

samorz¹du terytorialnego woj. opolskiego ma opracowan¹ Strategiê rozwi¹zy-

wania problemów spo³ecznych zawieraj¹c¹ ich diagnozê oraz szczegó³owe stra-

tegie, programy i projekty maj¹ce na celu przeciwdzia³anie tym zjawiskom.

Jednostki organizacyjne pomocy i integracji spo³ecznej woj. opolskiego stosuj¹

szeroki zakres instrumentów aktywnej integracji, obejmuj¹c wsparciem prawie

33 tys. mieszkañców regionu.

Efektywn¹ form¹ przeciwdzia³ania wykluczeniu jest realizacja projektów sy-

stemowych i konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

W 2010 roku uczestniczy³o w nich 45 gmin województwa. Zastosowanymi in-

strumentami by³y m.in. kontrakty socjalne, prace spo³ecznie u¿yteczne, roboty

publiczne, liczne warsztaty i szkolenia prowadz¹ce do aktywizacji spo³ecznej

i zawodowej. Ponadto w 39 gminach realizowane s¹ lokalne programy do-

tycz¹ce m.in. rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki i opie-

ki nad dzieckiem i rodzin¹, prowadzone s¹ œwietlice socjoterapeutyczne, kluby

konsultacyjne. Dane te ukazuj¹, ¿e prawie 33 tys. osób i rodzin korzysta z pro-

gramów aktywizacji, co stanowi 80% klientów pomocy spo³ecznej. Pozosta³a

grupa otrzymuje pomoc wy³¹cznie w postaci materialnej (zasi³ki sta³e lub us³ugi

opiekuñcze), poniewa¿ z powodu wieku lub stanu zdrowia nie jest w stanie

uczestniczyæ w programach aktywizuj¹cych.

Ci¹gle zauwa¿alny jest fakt niskiej partycypacji organizacji pozarz¹dowych

w dzia³aniach integruj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹ i prowadz¹cych do inkluzji

osób marginalizowanych. Partnerstwo miêdzysektorowe ogranicza siê zazwy-

czaj do dzielenia siê informacjami z tego zakresu. Jednym z powodów takiego

stanu rzeczy jest ma³a liczba organizacji pozarz¹dowych w woj. opolskim przy-

padaj¹ca na jednego mieszkañca, co jest równie¿ istotnym wskaŸnikiem

œwiadcz¹cym o poziomie spo³eczeñstwa obywatelskiego
30

. Na tym tle wyró¿-

niaj¹ siê podmioty ekonomii spo³ecznej wspó³pracuj¹ce z w³adzami samo-

rz¹dów terytorialnych. Doskona³ym przyk³adem wspó³dzia³ania miêdzysektoro-

wego s¹ spó³dzielnie socjalne, które s¹ prê¿nie dzia³aj¹cymi instytucjami
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pomagaj¹cymi aktywizowaæ osoby wykluczone. Jednak liczba tych podmiotów

jest wci¹¿ niewystarczaj¹ca. W woj. opolskim istniej¹ 34 podmioty ekonomii

spo³ecznej, w tym 24 o charakterze niepublicznym.

Nabywanie odpowiednich kompetencji komunikacyjnych (w formie ró¿no-

rodnych warsztatów), pozwalaj¹cych utrzymywaæ dobre relacje (zarówno z pra-

codawc¹, jak i w rodzinie), umo¿liwia prze³amywanie negatywnych postaw be-

neficjentów. Pozwala równie¿ zmieniaæ dysfunkcyjne zachowania oraz popra-

wiaæ samoocenê ich uczestników. Podczas aktywizacji zawodowej prowadzonej

przez oœrodki pomocy spo³ecznej w ramach realizowanych projektów systemo-

wych kluczowa okaza³a siê pomoc doradców zawodowych, którzy doskonale

potrafi¹ dobraæ rodzaj kursów zawodowych do predyspozycji osobowoœcio-

wych beneficjentów. Natomiast warsztaty umo¿liwia³y nawi¹zywanie nowych

kontaktów, integruj¹c ich uczestników.

Monitorowanie procesów demograficznych jest kluczow¹ kwesti¹ dotycz¹c¹

rozwoju regionu, maj¹c¹ tak¿e znaczenie w procesie integracji. Zjawiska

zwi¹zane z procesami starzenia siê ludnoœci, niski poziom dzietnoœci kobiet

i zwi¹zane z tym problemy w zastêpowalnoœci pokoleñ oraz malej¹cy odsetek

m³odzie¿y maj¹ bardzo istotny wp³yw na system zabezpieczenia spo³ecznego

emerytów, rencistów i osób niepe³nosprawnych
31

. Aktywna polityka spo³eczna

przeciwdzia³aj¹ca wykluczeniu powinna uwzglêdniaæ ró¿ne zagadnienia zwi¹za-

ne z systemem edukacji, dostosowuj¹c go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Powinna braæ pod uwagê politykê zdrowotn¹, mieszkaniow¹, politykê zatrud-

nienia i inne sfery, które s¹ niezbêdne przy zwalczaniu marginalizacji, a na któ-

re wp³ywaj¹ niekorzystne zjawiska demograficzne. Malej¹ca liczba ludnoœci

woj. opolskiego, (zmiany w strukturze ludnoœci w wieku poprodukcyjnym

i gwa³townie pomniejszaj¹ca siê liczba dzieci i m³odzie¿y) bêdzie jedn¹ z przy-

czyn wykluczania rodzin zamieszkuj¹cych województwo. Na podstawie mate-

ria³ów statystycznych stworzonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny oszaco-

wano, ¿e grup¹ najbardziej zagro¿on¹ wykluczeniem spo³ecznym s¹ ci mieszkañ-

cy Œl¹ska Opolskiego, którzy utrzymuj¹ siê z niezarobkowych Ÿróde³ (renty,

emerytury, zasi³ki). Przy czym wykluczenie to wynikaæ bêdzie z braku mo¿li-

woœci zaspokajania potrzeb opiekuñczych i pielêgnacyjnych osób starszych.

Analizy wykaza³y równie¿, ¿e w 2010 roku na 100 osób w wieku produkcyj-

nym przypada³o 26 osób w wieku przedprodukcyjnym i 26 w wieku poproduk-

cyjnym. Wed³ug prognoz na rok 2035 wielkoœæ ta bêdzie wynosi³a 24 osoby

w wieku przedprodukcyjnym i a¿ 50 w wieku poprodukcyjnym
32

. Tym samym
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liczba osób starszych, które utrzymuj¹ siê z niezarobkowych Ÿróde³ utrzymania,

przypadaj¹cych na 100 osób w wieku produkcyjnym, podwoi siê, stanowi¹c

istotne obci¹¿enie demograficzne. Inn¹ tendencj¹ jest du¿y odsetek ludzi

m³odych z wy¿u demograficznego, którzy w najbli¿szym czasie zaczn¹ wcho-

dziæ na rynek pracy i konfrontowaæ siê z jej brakiem. Mog¹ towarzyszyæ temu

frustracja i apatia oraz masowe migracje do krajów Unii Europejskiej (zw³asz-

cza osób z wy¿szym wykszta³ceniem). Obecnie na Œl¹sku Opolskim odnotowu-

je siê równie¿ bardzo niski poziom aktywnoœci zawodowej
33

. Wymienione zja-

wiska mog¹ doprowadziæ do wystêpowania du¿ych nierównoœci spo³ecznych.

Dlatego istotne wydaje siê tutaj upowszechnianie postulatów aktywnej polityki

spo³ecznej, których podstaw¹ jest inwestowanie w kapita³ ludzki.

We wnioskach z badañ dotycz¹cych aktywnej polityki spo³ecznej
34

autorzy

wskazali na trzy zasadnicze korzyœci ze stosowania projektów systemowych.

Upowszechniaj¹ one i utrwalaj¹ przekonania samych beneficjentów co do efe-

któw udzia³u w projektach systemowych – przyczyniaj¹ siê w ten sposób do

zmniejszania stopnia zagro¿enia wykluczeniem spo³ecznym. Pozwalaj¹ na upo-

wszechnianie wiedzy na temat aktywnej integracji oraz wzmacniaj¹ przekona-

nie spo³ecznoœci lokalnej do korzyœci p³yn¹cych z prowadzenia aktywnych form

wsparcia. Zwiêkszaj¹ zainteresowanie w³adz samorz¹dowych udzia³em w pro-

jektach systemowych Projektu Operacyjnego Kapita³ Ludzki oraz do realizacji

w³asnych programów lokalnych stosuj¹cych instrumenty aktywnej integracji.

Zakoñczenie

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e mo¿na wyodrêbniæ dwa g³ówne sposoby

przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. S¹ to dzia³ania k³ad¹ce nacisk na

nabycie przez jednostkê umiejêtnoœci radzenia sobie w trudnych sytuacjach ¿y-

ciowych. Mo¿na zaliczyæ do nich wiele programów wspó³finansowanych przez

Uniê Europejsk¹ maj¹cych na celu wyposa¿enie osób wykluczonych spo³ecznie

w nowe kompetencje i umiejêtnoœci. Przekwalifikowanie tych osób pozwala na

dostosowanie ich kompetencji do wymagañ lokalnego rynku pracy.

Drugim sposobem zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu s¹ wszelkie

dzia³ania d¹¿¹ce do zwiêkszenia spójnoœci spo³ecznej w skali makro. Wymieniæ

mo¿na tutaj np. tworzenie nowych miejsc pracy lub pobudzanie wzrostu gospo-

darczego. Takie dzia³ania pomagaj¹ ca³ym grupom znajduj¹cym siê w szczegól-
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nie niebezpiecznej sytuacji. Istotny jest tutaj rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego,

którego cz³onkowie, partycypuj¹c w ¿yciu spo³ecznym, maj¹ œwiadomoœæ i s¹ odpo-

wiedzialni za obywateli, którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji niezale¿nie od siebie

b¹dŸ nie maj¹ wystarczaj¹cych predyspozycji, aby zabezpieczyæ swój byt.

Wykorzystywane przez instytucje pomocy i integracji spo³ecznej instrumenty

aktywizuj¹ce (a tak¿e przyznawane œwiadczenia) s¹ g³ównymi instrumentami

w walce z wykluczeniem spo³ecznym. Liczni badacze dowodz¹, ¿e pasywne

formy wsparcia w postaci œwiadczeñ (materialnych i w us³ugach) pog³êbiaj¹

tylko z³e po³o¿enie ludzi dotkniêtych problemami spo³ecznymi, generuj¹c

biern¹ postawê ¿yciow¹, wyuczon¹ bezradnoœæ i postawê roszczeniow¹
35

. Dla-

tego niezmiernie istotne jest wypracowanie nowych modeli pomocy ludziom

marginalizowanym i zagro¿onym tym zjawiskiem. Przyk³adem takich dzia³añ

mo¿e byæ wsparcie dla podmiotów ekonomii spo³ecznej.

Instrumenty aktywnej polityki spo³ecznej w³¹czaj¹ jednostkê do struktury

spo³ecznej ju¿ przez samo uczestnictwo w jej podmiotach, a zarazem inwestuj¹

w kapita³ ludzki, organizuj¹c szereg szkoleñ i warsztatów, przyczyniaj¹ siê do

jego pomna¿ania
36

.

Powy¿sze rozwa¿ania dotyczy³y w g³ównej mierze problemów wykluczenia

zwi¹zanego z upoœledzeniem w sferze ekonomicznej, politycznej i kulturowej.

Jednak obecna rzeczywistoœæ spo³eczna ka¿e nam spojrzeæ na to zjawisko

znacznie szerzej, gdy¿ mo¿e ono dotyczyæ ludzi maj¹cych dobr¹ sytuacjê mate-

rialn¹, ale pozbawionych aspiracji lub dotkniêtych patologi¹. Doskona³ym

przyk³adem mog¹ byæ osoby niepe³nosprawne nieodczuwaj¹ce trudnoœci finan-

sowych, jednak pozbawione kontaktów z otoczeniem i w ten sposób zagro¿one

wykluczeniem spo³ecznym.

SOCIAL EXCLUSION IN THE OPOLE VOIVODSHIP

S u m m a r y

The main theme of this article are the issues connected with social exclusion, both various

theoretical approaches and the development of this concept in scientific discourse being

discussed. Furthermore, the multidimensionality of exclusion phenomenon as well as its

procedural character are emphasized. It is argued in the text that social exclusion is not only the

outcome of materialistic needs isolation, but is associated with this occurrence as well. The text

concentrates on social exclusion in the Opole Region, together with the coexisting problems. The

research focuses also on demographical phenomena which are to influence social exclusion in the

future. The article’s conclusion is that making active social politics commoner, by investing in

human resources and cutting down passive aiding forms, is the most effective activating method

when it comes to persons and groups endangered by social exclusion.
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