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Wstęp 
 

 Praca ludzka stanowi rodzaj działalności człowieka, decydujący o jego 

egzystencji w otaczającym go świecie, o poznawaniu rzeczywistości i przekształcaniu 

jej zaleŜnie od własnych potrzeb. Nie ma społeczeństwa bez pracy. Jest ona 

podstawową formą działalności w Ŝyciu człowieka dorosłego, stanowi istotny element 

treści Ŝycia, określa moŜliwości istnienia, rozwoju jednostek i społeczeństw. 

  

 Wzajemne związki i relacje między człowiekiem a jego pracą mają postać 

sprzęŜenia zwrotnego. Człowiek, podejmując pracę1, wpływa na jej charakter i kształt, 

wybiera zawód, który mu odpowiada, ale teŜ praca wpływa na człowieka, na jego 

system wartości, sprawność intelektualną i zawodową, a takŜe kształtuje jego 

osobowość.  

  

Na wstępie naleŜy przypomnieć znaczenie pojęcia „praca”. W literaturze 

przedmiotu moŜna spotkać bardzo duŜo zbliŜonych definicji róŜniących się między 

sobą stopniem ogólności. UŜywając tego określenia, naleŜy pamiętać, Ŝe jest to nazwa 

wieloznaczna, uŜywana w języku potocznym i w nauce w róŜnych znaczeniach. 

 

Definicja encyklopedyczna określa pracę ludzką jako „proces złoŜonej 

aktywności fizyczno-umysłowej, której celem jest przekształcenie szeroko 

rozumianego środowiska w ten sposób, by zwiększyć szanse przeŜycia gatunku 

ludzkiego”2. Tomaszewski przez pracę rozumie „społeczny system działalności 

człowieka, której celem jest zaspokojenie róŜnych potrzeb”3. Odmienny charakter ma 

definicja Pietrańskiego, określająca pracę jako „wykonywanie czynności społecznie 

uŜytecznych w celu uzyskania wynagrodzenia materialnego”4. Takie rozumienie jest 

oczywiście dość wąskie.  

                                                 
1 J. Karney, Psychopedagogika pracy Wydawnictwo Akademickie „śak”, Warszawa 2007; s 66-72 
2 http://encyklopedia.pwn.pl/ 
3 M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa 1964; s 70-
74 
 
4 Z. Pietrasiński, Praktyczne psychologia pracy, Warszawa 1965; s. 31 
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W koncepcjach ekonomicznych praca jest szczególnego rodzaju towarem, jaki 

człowiek sprzedaje na rynku pracy w postaci swoich sił fizycznych i moralnych, 

kwalifikacji i umiejętności w celu produkowanie dóbr i usług zaspakajających jego 

materialne i duchowe potrzeby. Praca w znaczeniu ekonomicznym jest źródłem 

bogactwa, postępu i rozwoju cywilizacyjnego, poniewaŜ tylko poprzez pracę człowiek 

przekształca i przystosowuje dobra przyrody do swoich ludzkich potrzeb. 

Przekształcenie przyrody powoduje, Ŝe człowiek nie tylko zmienia przyrodę, ale teŜ 

zmienia własną naturę. Rodzi to rozmaite sprzeczności i zagroŜenia, na przykład 

ekologiczne, których przezwycięŜenie i rozwiązanie wznosi społeczeństwo na coraz 

wyŜszy poziom cywilizacyjny. 

 

Praca w ujęciu socjologicznym to kaŜda celowa czynność społecznie uŜyteczna 

lub społecznie doniosła, zapewniająca określoną pozycję w społeczeństwie. Oznacza 

to, Ŝe nie kaŜda czynność jest pracą w znaczeniu socjologicznym, chociaŜby pociągała 

za sobą znaczny wysiłek fizyczny. 

 

 Wszyscy autorzy definicji pojęcia pracy podkreślają społeczne uwarunkowania 

wzajemnych relacji między ludźmi. Zwracają równieŜ uwagę na to, Ŝe praca kończy 

się wynikiem, efekty pracy zaleŜą od ludzi i słuŜą ludziom. 

 

Według kodeksu praca definiowana jest następująco: Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem5. 

 

 

 

                                                 
5 Art. 22. § 1. Ustawy kodeks pracy  
 



5/29 

 

1. Czym jest bezrobocie? 

  

 Jak wiadomo, zjawisko jawnego bezrobocia pojawiło się w Polsce z 

początkiem lat dziewięćdziesiątych, w okresie transformacji ustrojowej państwa, jest 

więc problemem młodym, lecz na tyle bolesnym społecznie, Ŝe doczekało się juŜ 

bogatej literatury oraz przeprowadzono na ten temat wiele badań. Problemem tym 

zajmują się ekonomiści, socjolodzy, prawnicy, historycy, politycy społeczni, lekarze 

oraz przedstawiciele wielu innych grup zawodowych. Jest to jedna z najwaŜniejszych 

współczesnych kwestii społeczno - gospodarczych.  

 

 Bezrobocie przewaŜnie oznacza bezczynność, oderwanie się od środowiska 

pracy, radykalną zmianę trybu Ŝycia. Bezrobotny odzwyczaja się od normalnego trybu 

pracy, dyscypliny, rytmu, czasu wolnego; zrywa wszelkie więzi ze środowiskiem 

pracy. Z drugiej strony takŜe pracodawcy niechętnie przyjmują kandydata do pracy, 

który przez długi okres bez niej pozostawał. Im więc dłuŜej trwa bezrobocie, tym 

trudniej znaleźć zatrudnienie. 

 

 Problemami bezrobotnych zajmują się róŜne instytucje powołane przez 

państwo. NajwaŜniejsze z nich to Urzędy Pracy, aczkolwiek równie duŜy kontakt z 

osobami bezrobotnymi i szukającymi pracy mają Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Główny problem, z którym pracownicy socjalni mają do czynienia, to skutki 

bezrobocia, a najtrudniejszą kategorią są osoby długotrwale bezrobotne i bezrobotni 

zbliŜający się do wieku emerytalnego. W wielu ośrodkach, juŜ na początku lat 

dziewięćdziesiątych, powstały działy pomocy niematerialnej, pośrednictwa pracy oraz 

pierwsze projekty klubów pracy. 

 

 Aby najlepiej zobrazować formy pracy Ośrodków Pomocy Społecznej na rzecz 

bezrobotnych przedstawiłem je w niniejszej pracy na przykładzie Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  
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1.1 Definicja bezrobocia 

 

Bezrobotny to - według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku – osoba niezatrudniona i niewykonująca innej 

pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, nieucząca się w 

szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych, zarejestrowana we 

właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienie lub innej 

pracy zarobkowej. Bezrobotny, według definicji, to osoba  która ukończyła 18 rok 

Ŝycia, ale nie ukończyła 60 (kobieta) lub 65 (męŜczyzna) roku Ŝycia, nie nabyła 

prawa do emerytury lub renty, nie pobiera zasiłku lub świadczenie 

przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub 

macierzyńskiego, nie jest teŜ właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 

przeliczeniowej powyŜej 2 ha.6 

 

 Nieco inną definicję bezrobotnego stosuje się w badaniach aktywności 

ekonomicznej ludności BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), 

które to, obok rejestracji osób bezrobotnych w urzędach pracy, są źródłem 

informacji o bezrobociu w Polsce. Stosowana w badaniach BAEL definicja jest 

zgodna ze standardami międzynarodowymi i zalicza do bezrobotnych osoby7: 

• w wieku 15 lat i więcej; 

• niewykonujące pracy zarobkowej w wymiarze powyŜej jednej godziny 

tygodniowo; 

• aktywnie poszukujące pracy; 

• gotowe do podjęcia pracy. 

 

Tak więc w Polsce istnieją obecnie dwa źródła informacji o bezrobociu: 

• rejestracja osób bezrobotnych w urzędach pracy; 

• badanie aktywności ekonomicznej ludności. 

                                                 
6  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
7  E.śak- Rosiak Bezrobotni Centrum Rozwoju SłuŜb Społecznych, Warszawa 1996; s 7-8 
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 Podstawowym miernikiem stosowanym do oceny rynku pracy jest stopa 

bezrobocia – udział procentowy osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej 

zawodowo, przy załoŜeniu, Ŝe do aktywnych zawodowo zaliczamy zarówno osoby 

pracujące jak i bezrobotne.  

  

Drugi, zdecydowanie rzadziej spotykany sposób wyliczenia stopy bezrobocia, 

jest relacją liczby osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. 

do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek 

produkcyjny. Stopa bezrobocia obliczona tym sposobem jest zawsze niŜsza, bo 

liczebności ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności 

ludności aktywnej ekonomicznie. 

 

 Jednym z istotnych elementów diagnozy rynku pracy jest ocena płynności 

bezrobocia, a więc analiza napływu do bezrobocia i odpływu od niego. Informacje 

tego typu istotnie poszerzają moŜliwości wnioskowania o elastyczności rynku 

pracy8.  

 

 W Polsce długo obserwowano tendencję zwiększania się napływu nowych 

bezrobotnych i zwiększania się stopy napływu do bezrobocia, pojawiło się teŜ 

zjawisko powrotu do bezrobocia. Stale powiększająca się liczba bezrobotnych 

powracających do rejestrów urzędów pracy świadczyła, iŜ ci właśnie bezrobotni są 

najsłabszą grupą na rynku pracy. Powrót do bezrobocia dotyczył najczęściej 

bezrobotnych uczestniczących w programach aktywizacji rynku pracy. 

 

 W polskiej rzeczywistości funkcjonuje takŜe pojęcie bezrobocia ukrytego, 

przede wszystkim w odniesieniu do części ludności zaangaŜowanej w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych. Występuje ono, gdy zmniejszenie liczby pracowników 

nie powoduje zmniejszenia produkcji. Bezrobocie ukryte występuje teŜ w postaci 

                                                 
8 http://pl.wikipedia.org/ 
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wcześniejszych emerytur spowodowanych brakiem moŜliwości zatrudnienia osób 

w wieku przedemerytalnym. 

 Istnieje równieŜ grupa bezrobotnych zniechęconych do poszukiwania pracy. 

Zjawisko to jest ściśle zdefiniowane i oznacza sytuację, w której osoba pozostaje 

bez jakiejkolwiek pracy, jest gotowa do jej podjęcia, ale nie poszukuje pracy, gdyŜ 

na podstawie wcześniejszych doświadczeń jest przekonana, iŜ jej nie znajdzie. 

 

 Długotrwałe bezrobocie to rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby 

pozostające bez pracy powyŜej 12 miesięcy. Jest początkiem marginalizacji 

społecznej. Długotrwałość bezrobocia wynika między innymi z nieodpowiednich 

kwalifikacji zawodowych lub wręcz z ich braku. WydłuŜająca się bezczynność 

zawodowa w znaczny sposób zmniejsza szansę tej grupy bezrobotnych na 

ponowną aktywizację zawodową. 

 

1.2 Rodzaje bezrobocia: 

• Bezrobocie frykcyjne (jedyna pozytywna forma); 

• Bezrobocie koniunkturalne; 

• Bezrobocie strukturalne; 

• Bezrobocie technologiczne; 

• Bezrobocie sezonowe. 

 

Osoba, która traci pracę posiada prawo do zasiłku wypłacanego przez Urząd 

Pracy, a wysokość i okres pobierania uzaleŜnione są od róŜnych czynników. MoŜe 

on wynosić 6, 12 lub 18 miesięcy. 

 

1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 

 

Do głównych przyczyn powstawania bezrobocia zaliczamy9:  

• Likwidację niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa 

                                                 
9 http://ultra.ap.krakow.pl/~akapit/materialy/bezrobocie.pdf opracowanie: prof.dr.hab. Andrzej. K. Piasecki 
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• Zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi 

• Ograniczanie produkcji 

• Brak informacji o miejscach pracy 

• Brak mobilności 

• Przeniesienie zakładu do innego rejonu 

• Niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników 

• Zmiany w technologii 

• Wysokie obciąŜenia fiskalne 

 

NajwaŜniejszymi skutkami bezrobocia są: 

 

• Niewykorzystany potencjał ludzki 

• Koszty związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz słuŜb zajmujących się ich 

obsługą 

• Spadek dochodów rodzin 

• Rozszerzenie się zjawiska ubóstwa 

• Degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie 

beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezuŜyteczności) 

• Zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.  

• Utrata kwalifikacji i doświadczenia 

• Stres związany z biedą i małymi dochodami 

 

1.4 Statystyki bezrobocia 

 

Ze statystyk GUS-u z końca grudnia 2008 roku wynika, iŜ prawie półtora  

miliona ludzi w Polsce było bezrobotnych. Tak, więc stopa bezrobocia wynosi 

9,5%. DuŜo lepsza sytuacja była w Warszawie, która posiadała jedną z 

najmniejszych stóp w Polsce – 1,9%, więc zarejestrowanych bezrobotnych 

obywateli było 20,7 tysiąca.10 

                                                 
10 http://www.stat.gov.pl/gus/45_1487_PLK_HTML.htm 
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 W Rejonowym Urzędzie Pracy - na początku 2008 - zarejestrowanych było  

2 932 bezrobotnych mieszkańców Woli, w tym11: 

• 1769 osób długotrwale bezrobotnych; 

• 1125 osób powyŜej 50 roku Ŝycia; 

• 863 bez kwalifikacji zawodowych; 

• 381 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych; 

• 177 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

 

2 Ubóstwo 

 

„Ubóstwo” – to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak 

dostatecznych środków materialnych do Ŝycia, jako bieda, niedostatek. Ubóstwo 

moŜna zdefiniować takŜe jako „stan poniŜej pewnego zmiennego w czasie progu 

dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub 

grupy społecznej”.12 Według definicji z 1984 roku sformułowanej przez Radę 

Ministrów Wspólnoty Europejskiej uznaje się, Ŝe: „ubóstwo odnosi się do osób, 

których środki materialne i socjalne są ograniczone w takim stopniu, Ŝe poziom ich 

Ŝycia obniŜa się poza akceptowane minimum socjalne w kraju zamieszkania”. 

 

W terminologii pedagogiki społecznej funkcjonują poza tym dwa rodzaje 

ubóstwa: absolutne (bezwzględne) i względne. Ubóstwo absolutne oznacza 

niezaspokojenie minimalnych potrzeb biologicznych. Ubóstwo względne określa 

nadmierne rozpiętości w poziomie Ŝycia. 

 

2.1 Przyczyny biedy w Polsce: 

• Bezrobocie; 

• Wieloosobowa rodzina (wielodzietność); 

                                                 
11 Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej dzielnicy wola m.st. Warszawy za rok 2007 
12 T. Pilch, I. Lepalczyk, „Pedagogika społeczna” 
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• Niepełnosprawność i wynikające z niej bezrobocie; 

• Niski poziom edukacji. 

 

2.2 Statystyki ubóstwa 

 

Zgodnie z danymi opracowanymi za lata 2004-2005 (brak danych nt. nowszych 

opracowań) poniŜej przedstawiam dane dotyczące struktury ubóstwa w podziale na 

miasto i wieś oraz w podziale na grupy społeczne13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Główny Urząd Statystyczny, Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 r. 
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Z zestawienia wynika, Ŝe na wsiach znajduje się ponad dwa razy więcej osób 

ubogich niŜ w mieście. Przyczyną tego jest mniejsza ilość miejsc pracy, mniejsze 

wynagrodzenie oraz gorsze wykształcenie ludności wiejskiej. Wykres potwierdza 

równieŜ to, o czym  pisałem w ptk. 2.1, czyli Ŝe rodziny z duŜą ilością dzieci są o 

wiele biedniejsze niŜ te z jednym czy dwojgiem dzieci. 

 

3. Niepełnosprawność  

Niepełnosprawność jest jednym z najwaŜniejszych problemów współczesnego 

świata. Wynika to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. W rozwiniętych 

gospodarczo krajach Unii Europejskiej około 15 procent populacji to osoby 

niepełnosprawne14. Problem niepełnosprawności jest większy, poniewaŜ z 

niepełnosprawnością fizyczną często wiąŜe się niepełnosprawność społeczna, czyli 

zakłócone funkcjonowanie w społeczeństwie.  

 

3.1 Definicja niepełnosprawności 

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Osobą 

niepełnosprawną często nazywamy „osobą, u której istotne uszkodzenia i obniŜenie 

sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemoŜliwienie, utrudnienie lub 

ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie 

czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.15 Do grupy osób z 

niepełnosprawnością społeczną zaliczamy równieŜ ludzi, którzy z róŜnych przyczyn 

nie są w stanie samodzielnie lub prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. 

Zaliczamy do tej grupy m.in. narkomanów, alkoholików czy więźniów. 

W Polskim prawie niepełnosprawność oznacza niezdolność do pracy w rozumieniu 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo 

                                                 
14 arch. Jolanta Budny: Jak dostosować budynek 
15 Definicja niepełnosprawności sformułowan przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
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zaliczenie do grupy inwalidów lub legitymowanie się stopniem niepełnosprawności w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.16 

WyróŜnia się trzy główne rodzaje dysfunkcji: 

• fizyczne, 

• umysłowo-psychiczne, 

• pozostałe i bliŜej nieokreślone. 

Wskazuje się równieŜ trzy stopnie niepełnosprawności: 

• znaczne 

• umiarkowane 

• lekkie 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności są: wady wrodzone, choroby 

przewlekłe oraz wypadki lub urazy. 

 

3.2 Statystyki niepełnosprawności 

Według narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku, 

liczba osób niepełnosprawnych w Polsce to 5.456,7 tys., co stanowi 14,3 procent 

ludności kraju. Oznacza to, Ŝe co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą 

niepełnosprawną lub za taką się go uwaŜa. Natomiast według danych z 2004 roku 

16,3 procent obywateli Polski było niepełnosprawnych. 

Rozkład osób niepełnosprawnych w Polsce przedstawia się następująco17: 

 

 
                                                 
16 Ustawa o pomocy społecznej 
17 GUS, Stan zdrowia ludności w przekroju terytorialnym w 2004 r 
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Natomiast jeśli chodzi o stopień niepełnosprawności ludzi z dysfunkcją 

powyŜej 16 roku Ŝycia, sytuacja kształtuje się następująco18: 

 

 

 

 

 

W Warszawie mieszka 181 120 osób niepełnosprawnych, co stanowi 10.7% ogółu 

mieszkańców. Oto rozkład płci osób z dysfunkcją19: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 BIFRON 
19 http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/liczby/index.php?podstrona=2 



15/29 

Poziom wykształcenia osób z dysfunkcją mieszkających w Warszawie 

kształtuje się następująco20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powyŜszego wykresu wynika, iŜ osoby ponad połowa osób 

niepełnosprawnych posiada niskie wykształcenie. Spowodowane to jest faktem, iŜ 

większość szkół nie jest przystosowana do potrzeb ludzi z dysfunkcją oraz sytuacją 

odrzucania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo, co jest dla 

niepełnosprawnych waŜnym problemem.  

 

4 Sposoby rozwiązywania problemów 

Wszystkie wymienione tu przyczyny „nieszczęść” – bezrobocie, 

niepełnosprawność oraz ubóstwo - mają jeden wspólny mianownik, są w istocie nie 

do rozwiązania indywidualnie przez pojedynczego człowieka. Rozwiązanie tych 

problemów wymaga zaangaŜowania zarówno w sposób formalno-prawny w skali 

całego kraju, a takŜe finansowy - w celu dotarcia do jednostki na szczeblu miasta, 

dzielnicy czy wsi. 

 

                                                 
20 http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/liczby/index.php?podstrona=2 
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4.1 Bezrobocie 

W zakresie bezrobocia obowiązujące są następujące formy pomocy prawnej w 
skali kraju: 

• Stosowanie upustów w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe 

stanowiska pracy 

• Ograniczenie biurokracji (uproszczenie procedur biurokratycznych) 

związanej z otwieraniem nowych firm,  które zatrudniają osoby bezrobotne 

lub niepełnosprawne oraz wspieranie w tym zakresie drobnych i średnich 

przedsiębiorców 

• UmoŜliwienie bezrobotnym (w tym przede wszystkim długotrwale) 

korzystanie z darmowych kursów szkolenia zawodowego i porad 

Natomiast w Warszawie, w tym dzielnicy Wola, podstawową formę pomocy 

bezrobotnym oferują Urzędy Pracy i Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS). 

Główne formy pomocy bezrobotnym udzielane przez OPS: 

• Pomoc finansowa: 

o Zasiłek stały 

o Zasiłek okresowy 

o Zasiłek celowy  

o Zasiłek i poŜyczka na ekonomiczne usamodzielnienie 

• Pomoc usługowa 

• Pomoc rzeczowa 

• Poradnictwo, informowanie 

• Praca socjalna 

• Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

• Niestandardowe formy pomocy: 

o Indywidualna wyspecjalizowana praca socjalna z bezrobotnym 

klientem 

o Punkt informacyjny 
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o Poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne 

o Szkolenia motywacyjne 

o Grupy rozwoju osobistego 

o Grupy wsparcia i warsztaty kompetencji społecznych 

o Fora wymiany doświadczeń 

o Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

• Podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej zadania na rzecz długotrwale 

bezrobotnych i zagroŜonych wykluczeniem 

 Pomimo przedstawionej powyŜej rzeczowo-finansowej formy pomocy dla 

bezrobotnych (moŜna ją nazwać formą „dawania ryby”) w mojej opinii jest to na 

dłuŜszą metę nieskuteczne, gdyŜ bezrobotny na tyle przyzwyczai się do 

beznakładowego otrzymywania pomocy finansowej, iŜ moŜe zaprzestać aktywnie 

poszukiwać pracy. Dodatkowym negatywnym elementem jest obciąŜenie budŜetu 

państwa lub gminy przez bezrobotnych, którzy nie rewanŜują się swoimi usługami (nie 

angaŜują się w aktywną formę poszukiwania pracy). 

 Skuteczną pomocą finansową udzielaną bezrobotnym jest zasiłek i poŜyczka na 

ekonomiczne usamodzielnienie (którą moŜna nazwać formą „dawania wędki”), 

poniewaŜ ta forma pomocy generuje nowe miejsca pracy stworzone przez 

bezrobotnego dla siebie i innych ludzi. Daje to największy powód do dumy, gdyŜ 

bezrobotny dzięki kursom i zastrzykowi finansowemu - pozwalającemu rozwinąć 

„swój biznes” - fundowanemu przez gminę, usamodzielnia się i rewanŜuje się, 

tworząc, w przypadku sukcesu, wiele nowych miejsc pracy. Moim zdaniem jest to 

najlepsza forma pomocy bezrobotnym. 

 Bardzo dobrym pomysłem było stworzenie w Warszawie przez Urząd Pracy 

Miasta Stołecznego Warszawy - sieci Klubów Pracy - unikatowego w skali kraju 

projektu skierowanego do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Został on 

utworzony przez zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 

października 2003 roku. Oprócz tych samych form pomocy stosowanych przez OPS, 

Kluby Pracy umoŜliwiają dodatkowo: 
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• Pomoc w napisaniu curriculum vitae i listu motywacyjnego 

• Analizę przyczyn niepowodzeń w poszukiwaniu pracy 

• Przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą 

• Określenie preferencji zawodowych 

• Udostępnienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu 

 Obecnie w stolicy są 24 Kluby Pracy21, zaś ze sprawozdania obejmującego 

działalność 22 z nich za 2007 rok (obecnie nie ma nowszego) wynika, iŜ z dostępu do 

informacji i baz danych skorzystano 78 613 razy, udzielono 7 624 porad 

indywidualnych, w zajęciach aktywizacyjnych wzięły udział 2 422 osoby, a z 

warsztatów aktywnego poszukiwania pracy 693 osoby22. 

 Zwalczaniem bezrobocia trudzi się takŜe Unia Europejska, która w duŜym 

stopniu finansuje projekty mające na celu zwalczanie tego problemu. Przykładami 

mogą być EURES (European Employment Services – Europejskie SłuŜby 

Zatrudnienia) i PROGRESS (Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności 

Społecznej). EURES nastawiony jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie 

poszukujących pracy w innym kraju członkowskim Unii23, natomiast PROGRESS 

zajmuje się dofinansowywaniem krajów członkowskich we wdraŜaniu celów Unii 

Europejskiej w dziedzinie zatrudnienie i spraw społecznych24. 

 Pomimo działalności Unii Europejskiej, państwa i ośrodków samorządowych, 

według mnie najwaŜniejszą kwestią jest postawa bezrobotnego. By znaleźć pracę, 

musi być on elastyczny, aktywny, chętnie korzystać z kursów kwalifikacyjnych i 

uczyć się nowego zawodu. 

4.2 Ubóstwo 

 Jak juŜ wspomniałem powyŜej (pkt. 2.1), jednym z podstawowych powodów 

występowania ubóstwa jest bezrobocie (a takŜe w mniejszej części 

                                                 
21 www.klubypracy.waw.pl 
22 Warszawskie Kluby Pracy – Sprawozdanie z działalności Styczeń- Grudzień 2007 
23 www.eures.praca.gov.pl 
24 www.psz.praca.gov.pl 
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niepełnosprawność). To właśnie ono generuje największy odsetek ludzi, którzy stają 

się w dłuŜszym lub krótszym czasie uzaleŜnieni od pomocy innych. Dlatego teŜ tak 

waŜna jest działalność Urzędów Pracy i OPSów w aktywnej formie znajdowania 

nowego źródła utrzymania dla bezrobotnego. Jak pokazuje doświadczenie (wynikające 

z rozmów z pracownikami OPS), skuteczna forma pomocy w znalezieniu pracy 

„zdejmuje” z Ośrodka podwójnie jego obowiązki – po pierwsze jako potencjalnego 

podopiecznego pobierającego zasiłek finansowy a po drugie – jako słuchacza kursów 

doskonalenia zawodowego lub petenta potrzebującego fachowej rady w tym zakresie. 

 JednakŜe, w przypadku niepowodzenia w finansowym usamodzielnieniu się, 

osoba taka nie pozostaje bez pomocy. SłuŜą do tego róŜnego typu formy pomocy, 

które pozwalają na złagodzenie skutków braku źródła dochodów. Do takich form 

pomocy naleŜą zasiłki celowe – pozwalające pokrywać niektóre wydatki, np. opłaty 

czynszów za zamieszkiwany lokal, media (woda, gaz, energia elektryczna), leki czy 

podręczniki szkolna dla dzieci. Inną formą są tak zwane dary rzeczowe, do których 

naleŜą między innymi: talony do jadłodajni, talony na zakupy Ŝywności czy teŜ paczki 

Ŝywnościowe. 

 Częstymi klientami Ośrodków Pomocy Społecznej są takŜe ludzie, którzy mają 

źródło utrzymania, jednakŜe ich dochody są niewystarczające na utrzymanie 

wszystkich członków rodziny. Często takimi ludźmi są osoby z duŜą ilością dzieci, 

których pensja nie wystarczy na utrzymanie wszystkich wychowanków. Dla nich takŜe 

dostępna jest pomoc opisana powyŜej, a dzieci z takich rodzin mogą liczyć, m.in na 

opiekę w świetlicach środowiskowych organizowanych przy OPSach (często 

serwujących posiłki oraz pomoc pedagoga i psychologa), dofinansowanie wypoczynku 

letniego i zimowego lub darmową formę takiego wypoczynku. Ponadto dzieci z takich 

rodzin otrzymują pomoc w formie sfinansowania posiłków w stołówce szkolnej.  

 Bez pomocy nie pozostają równieŜ potrzebujący niepełnosprawni i ludzie o 

wykształceniu niepozwalającym znaleźć pracy. Dla tych pierwszych oprócz stałej 

opieki medycznej lub socjalnej, oferowane są (oczywiście w miarę moŜliwości) 

zajęcia rehabilitacyjne i kółka zainteresowań. Dla osób ze stałym kalectwem 
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przyznawane są zasiłki stałe – umoŜliwiające Ŝycie na przynajmniej minimalnym 

poziomie. Osoby słabo wykształcone mogą z kolei liczyć, jak juŜ była mowa 

wcześniej, na kursy zawodowe i wszelką pomoc w tym zakresie Urzędów Pracy. 

 Oprócz pomocy finansowej udzielanej ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej 

ubodzy mogą takŜe liczyć na mnogie stowarzyszenia charytatywne oraz organizacje 

kościelne. Te ostatnie są wyjątkowo skuteczne, gdyŜ „wykorzystują” dobroć ludzi 

przekazywaną przez kościół. Najbardziej znanym przykładem takiej organizacji jest 

„Caritas”. 

 Ubóstwo jest na tyle powaŜnym problemem we współczesnym świecie, Ŝe 

powstał Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, który jest pod patronatem 

honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich. Obchodzi się go 17 października. W tym 

dniu organizowane są obchody, podczas których prowadzone są praktyki w walce z 

ubóstwem, zbiórki Ŝywności, festyny czy pikniki25. 

4.3 Niepełnosprawność 

 Niepełnosprawność jest najtrudniejszym problemem do rozwiązania z wszystkich 

wymienionych powyŜej. Dzieje się tak, poniewaŜ wiele osób niepełnosprawnych nie 

da się całkowicie uleczyć, a inni rodzą się niepełnosprawni, dlatego trzeba pamiętać, iŜ 

niepełnosprawności nie da się zniwelować całkowicie. Jednak zadaniem władz 

państwa i dzielnicy jest stworzenie niepełnosprawnym jak najlepszych warunków 

Ŝycia oraz staranie się, by kaŜda osoba z dysfunkcją funkcjonowała jak normalny 

człowiek. 

 Chcąc rozwiązać problem niepełnosprawności, państwo/gmina musi kierować się 

przede wszystkim stopniem niepełnosprawności, gdyŜ niektórzy niepełnosprawni 

potrzebują większej pomocy niŜ inni. 

 Osoby, które są w lekkim stopniu niepełnosprawne na przykład. w lekkim 

stopniu upośledzone ruchowo i mogłyby poprawić lub nawet odzyskać swą dawną 

                                                 
25 http://www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl 
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sprawność ruchową, powinny jak najczęściej uczęszczać na specjalne rehabilitacje 

oraz zabiegi, które by im to umoŜliwiły. Taka rekonwalescencja umoŜliwiłaby 

następnie powrót do pracy i usamodzielnienie się.  

 Ludzie z powaŜniejszą dysfunkcją – niewidomi lub z powaŜnymi ograniczeniami 

ruchowymi, powinni otrzymywać od władzy zasiłki na utrzymanie się na właściwym 

poziomie Ŝycia. Jednak głównym ich źródłem utrzymania, poza niewielką pomocą ze 

strony gminy, powinna być ich własna praca, poniewaŜ, jak juŜ wcześniej 

wspomniałem, zarówno dla państwa jak i samego człowieka lepiej jest, gdy pracuje. 

Osoba taka nabiera pewności siebie, rozwija się, poznaje nowych ludzi i nie czuje się 

odrzucona przez społeczeństwo, natomiast państwo/gmina otrzymuje w zamian 

wymierne korzyści w postaci wytworzonej pracy. By tak się działo, władza gminy 

powinna utworzyć dla takich osób specjalne stanowiska pracy. RównieŜ chcąc 

poprawić komfort Ŝycia codziennego osób z takimi dysfunkcjami, gmina powinna 

zakupić specjalne podjazdy i windy dla niepełnosprawnych oraz dostosować parkingi i 

podejścia do obiektów pod potrzeby niepełnosprawnych. 

  Największym problemem dla władz są niepełnosprawni o duŜym stopniu 

dysfunkcji. Takie osoby nie są w stanie pracować, potrzebują więc stałego zasiłku oraz 

pomocy innych ludzi, którzy otoczyliby ich troskliwą opieką. Nie moŜna bowiem 

pozostawić ich bez środków finansowych oraz bezpośredniej pomocy. 

  Dla takich ludzi władze m.st. Warszawy stworzyły program aktywizujący osoby 

niepełnosprawne, którego realizacja odbywa się na terenie całej stolicy – Asystent 

Osoby Niepełnosprawnej. Polega on na wysłaniu do osoby niepełnosprawnej 

asystenta, który za niewielką opłatą (4 zł za 3,5 godziny , 1 zł za kaŜdą kolejną) w 

godzinach 800-2200 moŜe przewieźć wyznaczoną osobę w wybrane miejsce, załatwić 

codzienne sprawy (zakupy, wizyta u lekarza), pomóc korzystać z dóbr kultury, 

rekreacji, sportu czy komunikowaniu się z otoczeniem26. 

 

                                                 
26 http://www.asystent.warszawa.pl/ 
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Co uwaŜa Pan/Pani za największy problem na Woli?  Bezrobocie, ubóstwo czy 
niepełnosprawność?

Niepełnosprawno ść, 
1 głos

 4%

Bezrobocie , 10 
głosów  40%

Ubóstwo, 14 głosów  
56%

Czy działaność władz dzielnicy uwaŜa Pan/Pani za wystaraczająco dobrą w zakresie 
rozwiązania tych problemów?

Nie, 17 głosów
 68%

Tak , 8 głosów
32%

5 Badania władne 

 W dniu 20 lutego br. przeprowadziłem krótką uliczną ankietę zawierającą pięć 

pytań, dotyczących omawianych przeze mnie problemów. Wzięło w niej udział 25 

mieszkańców warszawskiej Woli. Oto jej wyniki i ich krótkie omówienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankietowani najczęściej wskazywali na „ubóstwo” oraz „bezrobocie”. 

Niepełnosprawność otrzymała zaledwie jeden głos. Przyczyną tego moŜe być fakt, iŜ 

niektóre osoby niepełnosprawne nie róŜnią się wyglądem od osób w pełni zdrowych, 

np. głusi lub niemi czy cięŜko upośledzeni, którzy czasami nie opuszczają swego 

miejsca zamieszkania.  
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Czy Pana/Pani zdaniem członkostwo w Uni Europejskiej wpłynęło na skutedzność działań 
związanych ze zwalczaniem tych zjawisk?

Nie , 7 głosów
28%

Tak , 18 głosów
72%

Jak często spotyka Pan/Pani osoby ubogie w naszej dzielnicy?

Często 17 głosów
68%

Czasami, 3 głosy 
12%

Rzadko, 3 głosy
12%

Bardzo cz ęsto, 2 
głosy

8%

Według respondentów władza gminy źle spełnia swoje obowiązki i nie 

przyczynia się w znacznym stopniu do zwalczania bezrobocia, ubóstwa czy 

niepełnosprawności. Osoby odpowiadające stwierdziły, iŜ samorząd udziela zbyt duŜej 

pomocy finansowej, zaś powinien więcej pieniędzy przeznaczać na kursy doszkalające 

dla bezrobotnych oraz rehabilitację dla niepełnosprawnych – czyli aktywne formy 

przeciwdziałania. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ankietowani w znacznej większości stwierdzili, iŜ członkostwo w Unii 

Europejskiej pomogło nam w zwalczaniu bezrobocia, ubóstwa oraz 

niepełnosprawności. To dzięki duŜym dotacjom oraz licznym projektom 

finansowanych przez Unię częściowo zwalczyliśmy te problemy. 
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Jak ocenia Pan/Pani sytuację niepełnosprawnych w dzielnicy Wola ?(miejsca parkingowe, 
dostosowanie osiedli i budynków publicznych do potrzeb niepełnosprawnych)

Źle, 14 głosów
 56%

Dobrze, 11 głosów 
44%

Znaczna część respondentów odpowiadała, iŜ często widzi osoby ubogie. 

Podkreślali oni, Ŝe zauwaŜają ich w komunikacji miejskiej lub w mniejszych 

uliczkach. Ankieta ta jest równieŜ potwierdzeniem wyniku 1. pytania, mówiącego, iŜ 

ubóstwo jest największym problemem na Woli. 

 

 

 

 

  

 

 

 Wyniki ostatniego pytania rozłoŜyły się w miarę równomiernie. Mimo 

przewaŜających głosów za odpowiedzią „źle” ankietowani podkreślali, Ŝe sytuacja 

niepełnosprawnych stale się poprawia. W nowych osiedlach jest duŜo udogodnień dla 

niepełnosprawnych, takich jak: specjalne windy, czy podjazdy. Sytuacja jest gorsza w 

starych budynkach, które nie są modernizowane i nie zostały przystosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W mojej opinii jest to problem, który naleŜy w 

szybkim tempie rozwiązać.  

 

6. Wywiad z ekspertem 

 Kolejnym elementem mojego opisu sytuacji ludzi bez pracy, ubogich oraz 

niepełnosprawnych będzie przedstawienie doświadczeń i spostrzeŜeń przez 

pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola miasta stołecznego 

Warszawy – Panią  ElŜbietę  Kaczmarek 



25/29 

Pytanie 1 – Czym zajmuje się OPS Dzielnicy Wola? 

 Do podstawowych zadań Ośrodka naleŜy organizowanie pomocy społecznej na 

terenie Dzielnicy Wola, organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami i 

niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki 

uzaleŜnień, HIF/AIDS i przemocy w rodzinie, ustalanie sytuacji Ŝyciowej, finansowej 

i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Pytanie 2 – Jakie osoby najczęściej korzystają z pomocy materialnej Ośrodka? 

Od lat do podstawowych powodów korzystania z pomocy społecznej naleŜą:  

• Niepełnosprawność 

• Bezrobocie 

• Długotrwała lub cięŜka choroba 

• Ubóstwo 

• Potrzeba ochrony macierzyństwa 

• Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstw domowych 

• Alkoholizm 

• Przemoc w rodzinie 

• Trudność w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego 

• Sytuacja kryzysowa 

• Zdarzenia losowe 

• Narkomania 

• Sieroctwo 

Pytanie 3 – Czy Pani zdaniem ilość pracowników i przeznaczane środki na pomoc 

potrzebującym są wystarczające? 

Ogromną rolę w rozpoznaniu róŜnorodnych sytuacji bezdomnych, samotnych, 

bezrobotnych i potrzebujących pomocy pełnią pracownicy socjalni. Jednocześnie 

warto odnotować, Ŝe cześć pracowników pracuję w więcej niŜ jednej komórce 
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organizacyjnej OPS /w kaŜdej na część etatu / UwaŜam, iŜ wszyscy pracownicy OPS 

mają bardzo duŜy, szeroki zakres realizowania w Ośrodku zadań, dlatego wymagane 

jest zatrudnienie dobrze przygotowanej i wykształconej kadry. Podstawą do 

przyznania świadczeń finansowych, rzeczowych oraz w formie usług z pomocy 

społecznej jest kaŜdorazowo przeprowadzony wywiad środowiskowy uzupełniony o 

dokumenty potwierdzające informacje zebrane podczas wywiadu. Krótko mówiąc 

dokładnie wiemy ile, pieniędzy mamy przeznaczyć na te cele – niestety, tylu 

środków finansowych nie mamy.  

Pytanie 4 – W takim razie, które obszary działalności Ośrodka by Pani zawęziła, a 

które rozszerzyła? A moŜe występują zjawiska, które dotychczas nie są 

objęte pomocą? 

Działalność Ośrodka stanowczo rozszerzyłabym o ludzi bezdomnych. Kim są 

bezdomni? Trudno dokładnie oszacować liczbę osób trwale pozbawionych dachu 

nad głową. Dane spływają z róŜnych, nie zawsze pokrywających się źródeł. Ośrodki 

Pomocy Społecznej w całym kraju, co roku świadczą usługi ok. 30 tyś. bezdomnym. 

Organizacje pozarządowe otrzymują dotacje na pomoc bezdomnym z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, podają liczbę 80-130 tyś. O 300 tyś. bezdomnych mówi 

stowarzyszenie Monar. Nie wszyscy korzystają z oficjalnej pomocy, wymykając się 

wybiórczym ewidencjom. Z danych gromadzonych przez wolski OPS wynika, Ŝe w 

2008r. ze świadczeń pomocy skorzystało 327 osób bezdomnych. Zazwyczaj są to 

męŜczyźni w średnim wieku, z problemem alkoholowym lub innym uzaleŜnieniem. 

Pytanie  5 – Czy osoby, którym Pani przyznaje pomoc, są za to wdzięczne?  

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuję juŜ 10 lat. Na co dzień mam do 

czynienia z ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Bardzo często nie mają 

pieniędzy na jedzenie, lekarstwa, czynsz, opłaty stałe czy zakup ksiąŜek dla dzieci. 

Wiele z tych osób są moimi stałymi podopiecznymi od wielu lat i od nich otrzymuję 

podziękowanie - dobre słowo, bardzo często uśmiech i zrozumienie za cięŜką pracę. 

JednakŜe czasami spotykam ludzi, którzy otrzymane pieniądze zamiast na Ŝywność 

lub leki przeznaczają na alkohol lub papierosy. Wtedy nasze rozdane pieniądze „idą 
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w błoto”. Wiele rodzin jest patologicznych, więc jedynym kontaktem z nimi jest 

wizyta z dzielnicowym. Według mnie zamiast pomocy w postaci pieniędzy 

powinniśmy rozdawać talony do sklepów, opłacać obiady dla osób dorosłych i dzieci 

oraz płacić za czynsz, prąd czy gaz. 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i przedstawione informacje. 

 

7. Wnioski – Moja propozycja rozwiązania problemów 

 Pomimo przedstawionych w punkcie 4 rozwiązań dla omawianych problemów 

uwaŜam, iŜ nie są one wystarczające, aby uznać je za rozwiązane. Potwierdzają to 

odpowiedzi respondentów mojej ankiety, z których wynika, Ŝe zbyt często moŜna 

zauwaŜyć na ulicach osoby ubogie, poniewaŜ państwo nieznacznie przyczynia się do 

likwidacji ich problemów, a osoby niepełnosprawne nadal napotykają bariery dla 

nich nie do przebycia. Problemem równieŜ są niewystarczające nakłady na pomoc a 

czasami nawet nieodpowiednie wykorzystanie istniejących form pomocy, o czym 

mówi ekspert.  

By uzupełnić te luki, moim zdaniem, powinna powstać ogólnopolska fundacja 

wspomagająca ubogich, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Instytucja ta 

uzupełniałaby działalność Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Pracy. 

By utworzyć taką fundację, na początku naleŜy złoŜyć oświadczenie o 

ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego, bądź testamentu. Oświadczenie to 

musi wskazywać cel oraz środki majątkowe fundacji. Opłata za przyjęcie takiego 

oświadczenia jest zaleŜna od środków fundacji. Kolejnym krokiem jest utworzenie 

przez fundatora lub osoby przez niego upowaŜnionej statutu. Powinny tam się 

znajdować takie informacje jak: nazwa fundacji, miejsce siedziby, cele, zasady, 

zakres działalności, skład zarządu oraz sposób powoływania. Statut musi być 

podpisany przez wszystkie osoby, które fundację ustanowiły. Następnie, by fundacja 

otrzymała osobowość prawną konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru 
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Sądowego. Po zarejestrowaniu fundacji w KRS, organizacja ta jest zobowiązana do 

załoŜenia własnego numeru REGON, a następnie wpisaniu go do KRS. Ostatnim 

krokiem jest uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz załoŜenie odrębnego 

konta bankowego. Po tych wszystkich czynnościach fundacja jest gotowa do 

działania27. 

Zakresem funkcjonowania naszej fundacji byłoby organizowanie kursów, 

szkoleń zawodowych, przeprowadzanie pewnych form robót publicznych dla 

bezrobotnych np. oczyszczanie dróg, opieka nad chorymi, pomoc w szpitalach itd. 

Ta forma działalności ze strony niepracujących odciąŜyłaby budŜet państwa/miasta ( 

mniejsze koszty ze strony miasta, np. na odśnieŜanie), a bezrobotni mieliby formę 

zorganizowania czasu, co daje poczucie więzi ze społeczeństwem (człowiek czuje 

się potrzebny), a moŜe nawet umoŜliwiałoby zdobycie stałej pracy. Fundacja 

pomagałaby takŜe rodzinom ubogim udzielając pomocy finansowej nie tylko w 

postaci pieniędzy, ale takŜe talonów do sklepów, opłacaniu czynszu czy kupowaniu 

ksiąŜek do szkoły dla dzieci. Organizacja nie byłaby obojętna równieŜ dla 

niepełnosprawnych. Tym najbardziej potrzebującym fundowałaby darmowe 

ćwiczenia rehabilitacje,wyjazdy do sanatoriów i zakup sprzętu medycznego (np. 

kule, wózki inwalidzkie). 

Finansowanie takiej fundacji moŜna byłoby oprzeć o odpisy podatkowe 

podatników – np. 1% naleŜnego podatku podatnik deklarowałby na wspieranie tej 

fundacji oraz przez charytatywne datki ze strony społeczeństwa. Nie powodowałoby 

to znaczących skutków dla budŜetu państwa, a poprawiłoby to sytuację 

potrzebujących ludzi. W przypadku, kiedy nasza fundacja stałaby się znana i 

powszechna moŜna byłoby pokusić się o sponsora w postaci duŜej i zamoŜnej firmy. 

Według mnie znaczna część Polaków poparłoby tę akcję, gdyŜ w dzisiejszych 

czasach kaŜdemu z nas grozi utrata pracy (np. przez kryzys finansowy) czy stanie się 

niepełnosprawnym (np. poprzez wypadek samochodowy). Moim zdaniem jeśli nasza 

fundacja uzyskałaby duŜą medialność i pozytywną reklamę swojej pracy (co 

                                                 
27 http://www.prawo.ngo.pl 
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wymaga duŜych środków pienięŜnych na początku tego typu działalności) ma szansę 

stać się równie wielką i poŜyteczną organizacją co Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, jednak róŜniłaby się od niej celami oraz zakresem działania, co 

wykluczyłoby „wchodzenie sobie w drogę”, a co za tym idzie podbieranie 

darczyńców. Sukces naszej fundacji zaleŜałby równieŜ od zatrudnionych tam ludzi. 

Najlepszymi pracownikami byliby wolontariusze, którzy pracują bez wynagrodzenia, 

a zaoszczędzone pieniądze przeznaczylibyśmy na nasz cel. Dodatkowym 

czynnikiem, który przybliŜyłby nas do sukcesu jest mała konkurencja organizacji 

ogólnopolskich, które zajmują się takim samym zakresem działania. 


