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Myślenie strategiczne i przyszłość

M. Lindgren, H. Bandhold, Scenario Planning: The link between future 
and strategy, Palgrave Macmillan, s. 29.



Różne podejścia do przyszłości

M. Lindgren, H. Bandhold, Scenario Planning: The link between 
future and strategy, Palgrave Macmillan, s. 14.

Tradycyjne ujęcie



Diagnoza

• Jaka koncepcja i metodologia diagnozy? Czy z 
tego, co jest wynika to, co ma być?

• Trzy wskaźniki ubóstwa i wykluczenia w 
strategii Europa 2020
– Traktowane równolegle
– Traktowane kumulatywnie

• Wskaźniki polityki społecznej – wysiłek, cele-
instrumenty, efekty



Myślenie strategiczne a wartości i modele 
demokracji

WOLNOŚĆ

RÓWNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ

Ujednolicający przymus Wymuszona integracja i 
dominacja

Polaryzacja i konflikt

Demokracja 
pluralistycznaDemokracja 

inkluzywna

Demokracja 
partycypacyjna

P. Bernard, Social Cohesion: A. Critique, Canadian Policy Research Networks, Discussion Paper nr 09, grudzień 1999, s. 6.

Sytuacji, szans, 
traktowania?  

Wolność od, 
wolność do?

Dzieląca, łącząca?



Główne cele?

• Powiększanie wielowymiarowo rozumianego 
dobrobytu (jakość życia) obecnych i przyszłych 
pokoleń, zmniejszanie ubóstwa i tego, co 
blokuje dążenia do życia, które zasadnie się 
ceni

• Zwiększanie równości w osiąganiu 
wielowymiarowo rozumianego dobrobytu 
(jakości życia) obecnych i przyszłych pokoleń, 
zmniejszanie nierówności w tym wymiarze



Założenia dotyczące pomiaru

• Ubóstwo powinno być rozumiane relatywnie, 
im zamożniejsze społeczeństwa, tym minimum 
partycypacyjne jest wyższe, coraz bardziej 
oddalone od minimum koniecznego dla 
przeżycia

• Ubóstwo powinno być rozumiane 
wielowymiarowo, sam dochód nie jest 
wystarczający, same warunki materialne 
warunki życia nie są wystarczające



Co wynika z faktów?



Fakty



Fakty



Fakty



Udział i struktura wydatków 
społecznych, 2007, Eurostat

Pomiar wysiłku polityki społecznej, zwróćmy uwagę na 
różnice w strukturze



Wpływ transferów socjalnych (wyłączając emerytury) na stopę 
ubóstwa relatywnego, 2008, Eurostat, (w procentach)

Pomiar skuteczności polityki społecznej



Wyjaśnianie 
wzrostu 

zagrożenia 
wykluczeniem we 

współczesnym 
świecie

M. Hirszowicz, Stąd, 
ale dokąd?, s. 135



Współczesne megatrendy

P. Sunley et al. Putting Workfare in Place: Local Labour Markets and the New Deal, 2006, s. 27



W kierunku jakości i partycypacji

G. Bouckaert, Concluding Reflections, w: C. Pollitt, G. Bouckaert red. Quality Improvement in 
European Public Services. Concepts, Cases and Commentary, SAGE Publications, London 1995, s. 163.



Jakość społeczna

Wymiar makro

Wymiar Mikro

Instytucje Społeczności

Bezpieczeństwo 
społeczno-

ekonomiczne

Spójność 
społeczna

Inkluzja społeczna Upodmiotowienie / 
autonomia

Organizacje Grupy/obywatele

W. Beck, L. van der Maesen, A. Walker (red.), The Social Quality of Europe, Policy Press, Bristol 1997, s. 321.



Modne idee reformatorów
• Flexicurity

– Elastyczność i deregulacja rynku pracy
– Pewność znalezienia zatrudnienia i 

bezpieczeństwo socjalne
• Aktywna integracja

– Inkluzywny rynek pracy
– Minimalny dochód gwarantowany
– Usługi społeczne wysokiej jakości

• Indywidualizacja pomocy i odpowiedzialności



Od hierarchii do sieci

Hierarchia 
biurokratyczna

Konkurencyjne 
rynki

Sieci i 
partnerstwa

Krytyka Krytyka

Reformy PS I 
generacji

Reformy PS II 
generacjiKlasyczna PS

Nowe zarządzanie 
publiczne, nowy 
menedżeryzm

Nowe współrządzenie 
publiczne (new public 

governance)



Ważniejszy kapitał 
ludzki

Ważniejszy kapitał 
społeczny

Ważniejsze 
prawa 

osobiste i 
polityczne

Ważniejsze prawa 
socjalno-

ekonomiczne

Polityka 
antydyskryminacyj
na z naciskiem na 

wspieranie 
społeczeństwa 
obywatelskiego

Polityka 
redystrybucyjna z 

naciskiem na 
edukację i zdrowie

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka społeczna przyszłości?



Nastawienie 
terytorialne, na 

całe społeczności

Nastawienie na 
jednostki

Rozwój 
społeczny

Polityka społeczna 
i administracja 

socjalna

Polityka rozwoju 
bardziej 

autonomizująceg
o jednostki

Polityka 
redystrybucji 

między obszarami

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka społeczna przyszłości?



Postępująca 
indywidualizacja

Powrót 
wspólnotowości

Powolny 
rozwój z 

głębokimi  
kryzysami

Szybki rozwój 
gospodarki z 

płytkimi 
kryzysami 

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka 
społeczna?

Jaka polityka społeczna przyszłości?



Jakie konkretne rekomendacje?
• Ratyfikować podstawowe dokumenty 

międzynarodowe ZEKS, Konwencja Prawa ON 
wraz z protokołami skargowymi

• Wyprowadzić z pomocy społecznej i wzmocnić 
ramy strategiczne polityki społecznej

• Szczegółowe rekomendacje dla obszaru pomocy i 
integracji społecznej oraz dziedzin
– Pokrewnych, np.  bardziej socjalne aspekty opieki 

zdrowotnej, edukacji, polityki mieszkaniowej
– Odniesienie do zbiorowości wrażliwych, m.in. dzieci, w 

szczególności z problemowych środowisk, seniorzy, 
niepełnosprawni…
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