
    

 
Warszawa, dnia 27 października 2006 

 
„Chcemy lepiej pomagać” 
 
LIST O WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU PRACY SOCJALNEJ  
 
 
W drugim i trzecim kwartale 2006 roku Centrum Innowacji Społecznej SIC! 
przeprowadziło badania zatytułowane „50 pytań do polskich pracowników 
socjalnych”. W badaniach wzięło udział 1162 polskich pracowników socjalnych, 
którzy wyrazili swoje opinie na temat problemów, które napotykają realizując 
zadania, warunków świadczenia pracy oraz potrzeb i oczekiwań. 
 
Wyniki potwierdziły poczucie niskiego prestiżu wykonywanego zawodu, trudne 
warunki świadczenia pracy związane między innymi z niskim wynagrodzeniem, 
obciążeniem zadaniami oraz niewystarczającymi zasobami lokalowymi, które są 
w dyspozycji pracowników socjalnych. Wyniki wskazały też na konieczność 
ciągłego rozwijania i doskonalenia systemów zarządzania pomocą społeczną oraz 
ciągłego rozwijania dostępu do edukacji dla pracowników socjalnych 
 
Wykonując badania nt.  kondycji pracy socjalnej w Polsce, Centrum Innowacji 
Społecznej SIC! postawiło sobie za cel zebranie informacji, które nie tylko 
zdiagnozują problemy, ale także pozwolą na planowanie i podejmowanie 
konstruktywnych działań służących rozwojowi pracy socjalnej i zaspokajaniu  
szeroko rozumianych potrzeb społecznych. 
 

*** 
Aby osiągnąć ten cel zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli środowiska 
pracowników socjalnych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Pracowników 
Socjalnych. Wsparło nas rownież  Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej "Forum" . Do inicjatywy włączył się też Ruch Pracowników 
Socjalnych Pomarańczowa Inicjatywa.  
 
Naszą wspólną misją jest wspieranie rozwoju pracy socjalnej w Polsce. Pracy 
socjalnej  twórczej, efektywnej, aktywnie reagującej na pojawiające się problemy 
społeczne, a także im zapobiegającej. 
 
 
Jako sygnatariusze tego listu deklarujemy nasze współdziałanie w realizacji 
następujących przedsięwzięć: 
 

• Kontynuacja badań obszarów pracy socjalnej – przeprowadzona 
analiza stanowi element planowanych etapowo badań, które objąć mają 
także beneficjentów pracy socjalnej, jej efektywność i najlepsze praktyki.  



• Przygotowanie programów promujących dobre praktyki w pracy 
socjalnej i umożliwiających  ich wdrażanie w nowych środowiskach  

• Przygotowanie długofalowego programu poprawy warunków 
brzegowych do świadczenia pracy socjalnej – warunków pracy i płacy 
dla pracowników socjalnych, systemów zarządzania pracą socjalną oraz 
wpływu na kształtowanie lokalnej i państwowej polityki społecznej w tym 
zakresie 

• Prowadzenie dialogu na poziomie regionalnym i lokalnym z tymi, 
którzy odpowiedzialni są za realizację zadań polityki społecznej  – 
Marszałkami, Wojewodami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami. 
Realizowany w celu wzmacniania pracy socjalnej i tworzenia warunków do 
jej realizacji. 

 
 
Cel naszej współpracy jest potrzebny i ważny. Służy poprawie warunków pracy 
grupy zawodowej, która na co dzień pomaga innym. Zakres naszej pracy to 
ludzie, którzy zasługują na optymalne wsparcie, udzielane przez profesjonalną i 
pracującą w dobrych warunkach kadrę pracowników socjalnych. Chcemy lepiej 
pomagać!  
 
Sygnatariusze 
 
 
Centrum Innowacji Społecznej SIC!  

Aleksandra Kowalska  
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych 

Maryla Sylwia Jarzęcka 
Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM  

Izabela Synoradzka 
 
Ruchu Pracowników Socjalnych „Pomarańczowa Inicjatywa”  

Andrzej Gocłowski 
 
 
List ten zostanie zaprezentowany mediom, wysłany do władz publicznych i 
samorządowych oraz przekazany pracownikom socjalnym w Polsce. Jest on 
gwarancja dalszej współpracy sygnatariuszy oraz deklaracją przygotowania 
wspólnego harmonogramu działań na rzecz poprawy warunków do świadczenia 
pracy socjalnej w Polsce. 
 
 


