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WYKLUCZENIE SPOŁECZNE KOBIET  
W PERSPEKTYWIE PRACY SOCJALNEJ 

 
Magdalena Pokrzywa 

 
Wprowadzenie  

Wykluczenie społeczne jest uważane za niezwykle ważny, strukturalny 
problem współczesnych społeczeństw, który wymaga rozwiązania. Świadczyć 
o tym może choćby znaczenie jakie temu zjawisku przypisuje Unia Europejska, 
w polityce której tzw. strategia integracji, mająca na celu zwalczanie wyklucze-
nia społecznego, jest jednym z najważniejszych elementów polityki społecznej 
realizowanej przez kraje Wspólnoty. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem 
występującym we wszystkich krajach, jednak w każdym z nich może mieć 
różne natężenie, przybierać inne formy i mieć różne uwarunkowania. Współ-
czesne wykluczenie społeczne w Polsce jest zjawiskiem złożonym i zróżni-
cowanym. Nie ma jednego wykluczenia - jest wiele jego postaci, odmiennych 
pod względem m.in.: charakterystyki ludzi nim objętych, głębokości, źródeł, 
czasu trwania, sposobów radzenia sobie z nim. Nierówności społeczne zwią-
zane z płcią wskazują na gorszą sytuację kobiet w wielu dziedzinach życia 
społecznego. Część badaczy zajmujących się analizą wykluczenia społecznego 
wskazuje na jego znaczną feminizację. Głównym celem artykułu jest 
przedstawienie kobiet jako kategorii szczególnie narażonej na wykluczenie 
społeczne oraz pracy socjalnej jako działalności na rzecz minimalizacji tego 
zjawiska.  

 
Wykluczenie jako problem społeczny 

Wykluczenie społeczne jest uznawane za problem społeczny, gdyż 
stanowi „zagrożenie dla wartości, norm społecznych, reguł instytucjonalnych, 
ogólnego porządku społecznego czy szczególnych interesów, wreszcie w 
skrajnych przypadkach dla trwania społeczeństwa jako takiego” (Frysztacki 
2000: 206). Źródłem problemu społecznego jest natomiast rozbieżność między 
tym jak jest, a jak być powinno. Definicje problemów społecznych akcentują 
konstytuujące je elementy: załamanie pewnych społecznych standardów, 
zauważenie i określenie ich przez istotne, znaczące grupy jako zagrażające 
społeczeństwu, a także gotowość do rozwiązywania tych problemów (Frysz-
tacki 2009). Wykluczenie społeczne jest więc stanem/procesem, któremu 
należy przeciwdziałać i eliminować z życia społecznego poprzez użycie 
odpowiednich instrumentów.  

Obecnie zasadniczy wpływ na koncepcje, badania i politykę wobec 
wykluczenia społecznego ma Unia Europejska, zgodnie z ustaleniami której 
wykluczenie społeczne obejmuje następujące wymiary deprywacji: niedosta-
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teczne dochody lub ich brak, bezrobocie, brak mieszkania lub substandardowy 
poziom jego wyposażenia, brak kwalifikacji i niski status zdrowotny 
(Golinowska 2008). Kategoria wykluczenia społecznego została przyjęta w 
Europie z akceptacją, ponieważ mogła zastąpić termin ubóstwa, do którego 
rządy państw zachodnioeuropejskich odnosiły się z niechęcią (Golinowska, 
Broda-Wysocki 2005). Jak zauważa S. Golinowska (2006) społeczny i poli-
tyczny sens stosowania kategorii wykluczenia społecznego polega na 
zwróceniu uwagi na trzy zagadnienia: 1) wskazania na ważność innych 
wymiarów życia ludzkiego niż tylko materialnego, 2) podkreślenia dynamiki 
rozwoju i wzmacniania, kumulacji niekorzystnych sytuacji w życiu człowieka, 
3) podkreślenia ważności więzi społecznych i korzystnych relacji z insty-
tucjami w ocenie jakości życia ludzi i ich zachowań obywatelskich.  

Wykluczenie społeczne jest wytworem nierówności społecznych, jest 
wpisane w porządek społeczny, zgodnie z którym jednych cechuje ograniczony 
dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr społecznych (materialnych, kulturowych 
i politycznych), a inni korzystają z szeroko rozumianego bogactwa społecznego 
w nadmiarze (Grotowska-Leader 1999). Wykluczenie społeczne może przyj-
mować różne formy: w sferze pracy przejawiać się może ograniczonym do niej 
dostępem i bezrobociem, w sferze spożycia – nierównym dostępem do dóbr 
i usług, w sferze oświaty – utrudnionym dostęp do instytucji kształcenia, do 
literatury, sztuki, w sferze kultury – ograniczeniem w pełnieniu ról spo-
łecznych, w sferze socjalnej – nierównym dostępem do instytucji zdrowia 
i zabezpieczenia społecznego, a w sferze polityki – ograniczonym udziałem 
jednostek i zbiorowości w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu opinii (ibidem).  

Zdaniem S. Golinowskiej i S. Broda-Wysockiego (2005) istnieją dwa 
główne konteksty definiowania wykluczenia społecznego: 1) związany z nie-
uczestniczeniem jednostki/rodziny w życiu społecznym wynikającym z ogra-
niczania praw człowieka i ułomnej demokracji; 2) związany z ubóstwem – 
kategorii wykluczenia używa się zamiennie w stosunku do ubóstwa lub 
przyjmuje się, że jest to zjawisko zawsze towarzyszące ubóstwu. Cechą 
charakterystyczną badań nad wykluczeniem społecznym jest objęcie nimi 
zagadnienia partycypacji w życiu społecznym i politycznym oraz identyfikacja 
osób, którym brakuje zarówno indywidualnych zasobów potrzebnych do 
integracji ze społeczeństwem, jak i tych, których partycypacja społeczna 
napotyka szereg przeszkód zewnętrznych np. w postaci ograniczeń w 
mobilności przestrzennej, doświadczenie przewlekłej choroby, itp. (Goli-
nowska 2008). 

Według E. Wnuka-Lipińskiego (2005) możemy rozróżnić następujące 
przyczyny wykluczenia społecznego: 1) systemowe, gdy poszczególne ele-
menty systemu społecznego (np. prawo, rynek, edukacja) oddziałują w taki 
sposób na zbiorowość ich członków, że doprowadzają do wyłączenia ich 
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z wpływu na ważne aspekty życia społecznego i indywidualnego; 2) 
strukturalne, gdy występuje niedostosowanie kształtu struktury społecznej do 
potrzeb rynku, zwykle dotyczy to sfery ekonomicznej; 3) kulturowe, które 
wiążą się z deficytem kapitału kulturowego, co prowadzi do nieumiejętności 
partycypowania w ważnych sferach życia publicznego; 4) indywidualne, 
mające charakter „biograficzny”, pojawiające się w wyniku błędnych decyzji 
osobistych, zdarzeń losowych (inwalidztwo, choroba), wyniszczających stylów 
życia jak pijaństwo i narkomania. Na przykładzie tej klasyfikacji można 
analizować poszczególne formy wykluczenia w wielu jego aspektach. 
U przyczyn wykluczenia z aktywności gospodarczej, której skutkiem może być 
bezrobocie, leżą zarówno czynniki systemowe (zmiana reguł gry rynkowej 
z gwarancji zatrudnienia w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej na 
zasadę konkurencyjności i efektywności pracy w gospodarce wolnorynkowej), 
strukturalne (niedopasowanie podaży do popytu na pracę), kulturowe (niski 
poziom wykształcenia, brak umiejętności lub kwalifikacji) i indywidualne 
(nagła choroba, niepełnosprawność, utrata majątku, kryzys psychiczny itp.).  

W przypadku analizy wykluczenia społecznego istotne są następujące 
kwestie: 1) Z czego jednostki, rodziny, zbiorowości są wykluczone - w jakiej 
sferze życia nie mogą uczestniczyć, dostępu do czego są pozbawione, z jakiej 
formy aktywności są zmuszone rezygnować (pracy, konsumpcji, kultury, 
oświaty); czy jest to wykluczenie jednowymiarowe czy wielowymiarowe, 
a zatem czy z jedną formą wykluczenia łączą się inne jego postaci; 2) Jaki jest 
stopień deprywacji potrzeb danej jednostki lub rodziny (głębokość wyklu-
czenia); 3) Jaki jest wymiar czasowy wykluczenia, czy ma ono charakter 
przejściowy czy chroniczny (Tarkowska 2006).  

Jednoznaczne zdefiniowanie wykluczenia społecznego nie jest możliwe ze 
względu, z jednej strony na różne tradycje interpretacyjne, z drugiej zaś na fakt, 
iż jest to zjawisko złożone i wieloelementowe. W definiowaniu wykluczenia 
społecznego najczęściej ukazuje się obszary, w których może występować 
zjawisko wykluczenia oraz jego przykładowe charakterystyczne symptomy w 
ramach poszczególnych obszarów (Golinowska, Broda-Wysocki 2005).  

Sytuacjami empirycznie rozpoznawalnymi nie są ani pełne wykluczenie, 
ani pełna integracja społeczna, bowiem ludzkie życie toczy się w wielu sferach, 
więc nie można partycypować w nich wszystkich w równym stopniu. Jednostka 
uczestniczy w części struktur społecznych o różnym stopniu zintegrowania, 
a poszczególne sfery życia pozostają na ogół w związkach przyczynowo-
skutkowych. Literatura przedmiotu wskazuje, że do głównych wymiarów 
wykluczenia społecznego, z których wyłączenie stanowi problem życiowy 
zarówno jednostki, jak i społeczeństwa należy zaliczyć: pracę, konsumpcję 
i dochody, zabezpieczenie społeczne, edukację, mieszkanie i otoczenie, zdro-
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wie, więzi społeczne, instytucje publiczne i dostęp do nich, partycypację w 
życiu politycznym (Golinowska 2008).  

 
Kobiety jako kategoria zagrożona wykluczeniem społecznym  

W społeczeństwach nowoczesnych ujawnił się i nabrał znaczenia podział 
społeczny, u którego podstaw leży różnica płci. Zauważono związaną z nią 
gorszą sytuację kobiet w wielu wymiarach życia społecznego (Szacka 2008). 
Część badaczy zajmujących się analizą zjawiska wykluczenia społecznego w 
Polsce wskazuje na jego feminizację. Zdaniem Elżbiety Tarkowskiej femini-
zację wykluczenia społecznego można dostrzec w różnych obszarach życia 
społecznego. W skali makro jest ona związana z sytuacją kobiet na rynku pracy 
(wyższy poziom długotrwałego bezrobocia wśród kobiet, trudności ze znale-
zieniem zatrudnienia i z powracaniem na rynek pracy), w sferze dochodów 
(niższe zarobki kobiet) oraz na poziomie świadczeń emerytalnych, gdzie 
kobiety uzyskują niższe świadczenia emerytalne niż mężczyźni (Tarkowska 
2005). 

We współczesnym społeczeństwie praca jest ważną instytucją społeczną 
sytuującą człowieka w wielu innych wymiarach struktury społecznej. To nie 
tylko metoda zdobywania zasobów, ale jeden z podstawowych sposobów 
rozwijania osobowości człowieka. Zdaniem Ralpha Dahrendorfa praca to „bilet 
do świata zasobów” (Dahrendorf 1993: 227), czyli do pełni praw obywa-
telskich. Wiele badań wskazuje na przejawy wykluczenia kobiet z rynku pracy: 
1) są niżej opłacane niż mężczyźni 2) są częściej zatrudniane w niepełnym 
wymiarze godzin 3) w zawodach, w których pracują, zajmują głównie niskie 
pozycje 4) pracują najczęściej w zawodach o niskim prestiżu 4) charakteryzuje 
je niższy współczynnik zatrudnienia (Szacka 2008).  

Utrata możliwości zarobkowania wyłącza jednostkę z innych sfer życia 
społecznego takich jak system ochrony zdrowia, edukacji czy kultury oraz 
jednocześnie zmniejsza dostęp do instytucji rynku pracy i rynku konsumpcji. 
Z analizy danych statystycznych wynika, że stopa bezrobocia kobiet w Polsce 
w latach 2004-2014 pozostawała niezmiennie wyższa niż stopa bezrobocia 
mężczyzn. Sytuacja ta nie uległa zmianie nawet w okresie obniżania się 
bezrobocia (w latach 2007-2008). Kobiety zagrożone są bezrobociem w stopniu 
większym niż mężczyźni, dane te świadczą o trudniejszej, w porównaniu 
do mężczyzn, sytuacji kobiet na rynku pracy. Pod koniec 2014 roku stopa 
bezrobocia w Polsce wynosiła 11,5%. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie 
bezrobotnych wyniósł 51,5%. Na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 106 
kobiet (MPiPS 20014). Co istotne kobiety stanowiły większość (55,3%) 
bezrobotnych długotrwale. Im dłuższy jest czas pozostawania bez pracy, tym 
większy jest procentowy udział kobiet w danej grupie. Problemem jest więc nie 
tylko wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet niż wśród mężczyzn, ale także 
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większy udział Polek w bezrobociu długotrwałym, mimo że poziom wykształ-
cenia bezrobotnych kobiet jest wyższy niż mężczyzn. Badania socjologiczne 
wskazują, że z czynników przypisanych najsilniejszy wpływ na różnicowanie 
zarobków ma płeć. Inny poziom zarobków występował nawet wtedy, kiedy 
wyeliminowany zostanie wpływ takich czynników jak wiek, wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe, staż pracy i odmienność ról zawodowych (Domański 
2002). Kobiety w UE zarabiają średnio o około 16% mniej za godzinę niż 
mężczyźni. Według danych za 2014 rok w Polsce mężczyźni zarabiali średnio 
4,6 tys. zł., natomiast kobiety 3,6 tys. zł. Badania wykazały, iż im wyższe 
stanowisko tym większa rozpiętość (luka) w wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2015). Na rynku pracy 
można również dostrzec segregację zawodową ze względu na płeć, oznaczającą 
nierówną reprezentacje kobiet i mężczyzn w poszczególnych dziedzinach 
aktywności zawodowej. Segregacja horyzontalna odnosi się do ogólnie mniej-
szych możliwości zawodowych kobiet niż mężczyzn. Natomiast wertykalna 
wskazuje na zajmowanie przez kobiet niższych, często pomocniczych 
stanowisk. Kobiety są bardzo nielicznie reprezentowane w zawodach dających 
władzę polityczną, kontrolę kapitałów, natomiast przeważają w zawodach 
o mniejszej złożoności zadań (Lisowska 2010).  

Przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej podczas 
zogniskowanych wywiadów grupowych realizowanych w ramach projektu 
„Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim”1 wska-
zywali, że na wykluczenie społeczne są częściej narażone kobiety niż 
mężczyźni. Większe zagrożenie wykluczeniem społecznym i trudniejsza 
sytuacja kobiet na rynku pracy są związane ich zdaniem z kilkoma kwestiami. 
Po pierwsze większość oferowanych przez lokalny rynek miejsc pracy jest 
skierowanych do mężczyzn, a pracodawca mając do wyboru kobietę i mężczyz-
nę, chętniej wybiera mężczyznę. Młode kobiety są pytane przez pracodawców 
o sytuację rodzinną i plany związane z posiadaniem dzieci. Po drugie 
większość oferowanych przez lokalny rynek miejsc pracy jest skierowanych do 
mężczyzn, a pracodawca mając do wyboru kobietę i mężczyznę, chętniej 
wybiera mężczyznę. Po trzecie kobiety są na ogół obciążone większą (niż 

                                                 
1 Projekt „Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim” został zrealizowany 

przez Uniwersytet Rzeszowski, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji: 01.01.2010-31.05.2011. Badanie 
zostało przeprowadzone w sześciu powiatach województwa podkarpackiego reprezentujących 
trzy główne profile społeczno-gospodarcze o charakterze: przemysłowo-usługowym, rolniczym 
i turystycznym. W trakcie prac badawczych zrealizowano 300 wywiadów kwestionariuszowych 
oraz 96 indywidualnych wywiadów pogłębionych z klientami pomocy społecznej oraz 
zogniskowane wywiady grupowe z 48 przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej 
(pracownikami socjalnymi) oraz 24 partnerami społeczno-gospodarczymi. Badania obejmowały 
kilka bloków tematycznych dotyczących wykluczenia społecznego. 
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mężczyźni) ilością obowiązków domowych oraz sprawowaniem opieki nad 
dziećmi, przez co, w sytuacji starania się o pracę, są postrzegane przez 
pracodawców jako mniej efektywne oraz obarczone większym prawdopo-
dobieństwem absencji ze względu np. na chorobę dziecka i konieczność 
sprawowania nad nim opieki. Uczestnicy fokusów wskazywali na negatywne 
praktyki pracodawców związane z wręczeniem wypowiedzenia kobietom 
powracającym do pracy po urlopie macierzyńskim. Barierą w podjęciu pracy 
zawodowej przez kobiety posiadające małe dzieci jest także niewystarczająca 
infrastruktura socjalna związana z opieką nad dziećmi. Przedstawiciele 
organizacji pomocowych wskazywali często na brak przedszkoli i żłobków lub 
niewystarczającą ilość miejsc dla dzieci. Przedstawiciele instytucjo pomoco-
wych w województwie podkarpackim podkreślali, że na wykluczenie kobiet 
z rynku pracy ma wpływ wieloletnie sprawowanie opieki nad małymi dziećmi 
i związana z tym rezygnacja z podejmowania zatrudnienia Kobietom po 
przerwie w pracy zawodowej związanej z wychowywaniem dziecka bardzo 
trudno powrócić na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie. Poświęcenie się 
wychowaniu dziecka lub dzieci i nie podejmowanie aktywności zawodowej jest 
główną przyczyną braku doświadczenia zawodowego lub jego niskiego 
poziomu. Czynniki te powodują trudności w wejściu lub powrocie na rynek 
pracy kobiet w średnim wieku, o niskich kwalifikacjach i bez większego 
doświadczenia zawodowego.  

Zagrożenie wykluczeniem społecznym związane jest także z samotnym 
rodzicielstwem. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 
roku w Polsce niemal co czwarta rodzina była tworzona przez samotnego 
rodzica z dziećmi. Kobiety, zdecydowanie częściej niż mężczyźni, samotnie 
wychowują dzieci. Udział matek z dziećmi w strukturze rodzin wyniósł 20% a 
ojców tylko 3% (GUS 2014). Niskie świadczenia alimentacyjne oraz częsty 
brak możliwości podjęcia pracy zawodowej ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dziećmi lub niechęć pracodawców do zatrudniania 
kobiet samotnie wychowujących dzieci zwiększa zagrożenie popadnięcia 
w sferę ubóstwa kobiet samotnie wychowujących dzieci. Zjawisko to 
potwierdzili pracownicy socjalny podczas badania wykluczenia społecznego w 
województwie podkarpackim. Wskazywali oni, że bieda uporczywa relatywnie 
często jest udziałem kobiet samotnie wychowujących dzieci. Są to na ogół 
kobiety w wieku średnim, po rozwodzie lub wdowy, które prowadzą gospo-
darstwo domowe z dziećmi. Konieczność utrzymania dzieci oraz ograniczone 
możliwości podjęcia pracy ze względu na liczne bariery (niechęć pracodaw-
ców, brak instytucji opieki nad dziećmi) sprawiają, że sytuacja materialna tych 
gospodarstw domowych jest bardzo trudna. Niektórzy pracownicy socjalni 
wskazali na dyskryminujące, ich zdaniem, praktyki niektórych przedstawicieli 
powiatowych urzędów pracy w stosunku do matek samotnie wychowujących 
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dzieci. Przedstawiali oni przypadki, kiedy kobiety nie przyjęły propozycji pracy 
złożonej za pośrednictwem urzędu (ze względu na np. dwuzmianowy charakter 
pracy i niemożliwość znalezienia opieki nad dzieckiem) i zostały wyrejestro-
wane z urzędu pracy przez co utraciły ubezpieczenie zdrowotne dla siebie 
i swojego dziecka.  

Feminizacja ubóstwa i wykluczenia społecznego w mikroskali rodziny 
i gospodarstwa domowego związana jest z nierównym podziałem obowiązków 
i czynności domowych ze względu na płeć. Znaczącą kwestią pozostaje 
również zarządzenie i gospodarowanie pieniędzmi oraz kontrola wydatków. 
Badania empiryczne prowadzone w Polsce w ostatnich latach ukazują kobiety 
jako filar gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem. W rodzinach tych 
kobiety są odpowiedzialne za zarządzanie ograniczonymi środkami finanso-
wymi dbając o ich wystarczalność, co wiąże się z podejmowaniem różnych 
strategii, często czasochłonnych i męczących (a niekiedy nawet upokarzają-
cych). Kobiety wypełniają także niemal wszystkie domowe obowiązki 
i zadania. Ubóstwo znaczy dla kobiet więcej obowiązków, więcej odpowied-
zialności i mniej czasu (Tarkowska 2005).  

Należy także zwrócić uwagę na różną pozycję kobiet z wyższym 
wykształceniem i mieszkających w większych ośrodkach miejskich od pozycji 
kobiet z niższym wykształceniem i zamieszkujących tereny wiejskie, tereny 
peryferyjne. Badania socjologiczne wskazują na szczególnie trudną sytuację 
kobiet zamieszkujących tereny peryferyjne, tereny wiejskie znacznie oddalone 
od ośrodków miejskich. W środowisku wiejskim istnieje bardzo wyraźny 
podział ról pomiędzy kobiety i mężczyzn, przypisując odpowiedzialność za 
wychowanie dzieci i codzienne prace domowe niemal wyłącznie kobietom 
(Sawicka 2009). Na słabszą pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy wpływa 
dodatkowo niski rozwój infrastruktury społecznej na wsi, przejawiający się 
brakiem żłobków, przedszkoli, świetlic dla dzieci oraz placówek opieki dla 
osób starszych. Stawia to kobiety wiejskie przed trudnym wyborem: podjęcie 
pracy zarobkowej czy pozostanie w gospodarstwie domowym i zajęcie się 
opieką nad osobami zależnymi. Wybór jest tym trudniejszy, że bardzo często 
potencjalne miejsce pracy znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od 
miejsca zamieszkania, a zatrudnienie wiąże się z kłopotliwym, czasochłonnym 
i kosztownym dojazdem. Kobiety więc często decydują się na kilkuletnie 
pozostawanie w domu celem opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi.  

Feminizacja wykluczenia społecznego i ubóstwa oznacza więc zarówno 
większy udział kobiet w populacji zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem, jak 
i ich konsekwencje dla kobiet, odmienność wykluczenia i ubóstwa kobiet od 
biedy mężczyzn i głębsze ubóstwo gospodarstw domowych, w których głów-
nym żywicielem jest kobieta. Feminizację biedy i wykluczenia społecznego 
uznaje się za zjawisko ważne, gdyż skutki biedy kobiet są poważniejsze dla 
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całego społeczeństwa, kobiety bowiem „dzielą” biedę z wychowywanymi przez 
siebie dziećmi, co sprzyja reprodukcji ubóstwa (Desperak, Rek-Woźniak 2009). 
Wiele kobiet nie jest znacznymi beneficjentkami formalno-prawnych rozwią-
zań w sferze równouprawnienia, które w ich przypadku pozostają jedynie 
zapisem, nie mają jednak przełożenia w rzeczywistości w której funkcjonują.  

 
Praca socjalna zorientowana na kwestię kobiet  

Wykluczenie społeczne i ubóstwo mogą być postrzegane jako integralne 
i naturalne elementy życia społecznego lub jako skutek pewnych warunków 
społeczno-ekonomicznych. Stosunek do osób biednych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym generuje (lub nie) poczucie odpowiedzialności i empatii, 
co przejawiać się może w podejmowanych działaniach na rzecz takich osób 
oraz próbach ograniczania ubóstwa i wykluczenia w społeczeństwie (Gro-
towska-Leder 2002). W związku z faktem, że kwestia kobiet stanowi kwestię 
społeczną, która charakteryzuje się szczególną dotkliwością dla potencjału 
jednostki, grupy, rodziny i społeczność, praca socjalna zorientowana na kobiety 
powinna uwzględniać wiele elementów. Do elementów tych należą głownie 
założenie, że charakter kwestii kobiet, jej zasięg i nasilenie wynika z układu 
stosunków między różnymi grupami ludności, ze sposobu redystrybucji dóbr, 
z hierarchii wartości i interesów związanych ze sferą prywatną i publiczną 
(Gawęcka 2013).  

W pracy socjalnej, szczególnie tej realizowanej w państwach Europy Za-
chodniej oraz Stanach Zjednoczonych w kontekście sytuacji kobiet w społe-
czeństwie wskazuje się na feministyczną perspektywę. Perspektywa ta 
kontestuje wzorce i normy porządku społecznego, w którym kobiety z powodu 
dominującej definicji płci kulturowej są pozbawione dostępu do cennych 
zasobów społecznych i doświadczają dyskryminacji, czy też wykluczenia na 
rynku pracy, w sferze publicznej i ekonomicznej (Wódz, Klimczak-Ziółek 
2013).  

Praca socjalna zorientowana na kobiety powinna w szczególności 
uwzględniać: 1) zrozumienie, że kontekst społeczny, polityczny i rodzinny 
znacząco wpływa na problemy kobiet; 2) rozpoznanie ograniczeń kobiet w 
zakresie sfery osobistej, ekonomicznej, rodzinnej i publicznej; 3) znajomość 
kobiecych strategii rozwiązywania problemów skupionych wokół więzi i 
relacji; 4) zrozumienie, że to co osobiste jest polityczne (np. macierzyństwo, 
wychowywanie dzieci); 5) uwrażliwienie na cykl życia kobiety oraz 6) 
docenianie związków miedzy kobietami jako szczególnego źródła wsparcia 
(Braverman 2003).  

Zdaniem K. Wódz oraz J. Klimczak-Ziółek (2013) feministyczna refleksja 
w odniesieniu do pracy socjalnej odnosi się do wielu dziedzin: 1) 
instytucjonalnej, gdy poddaje się analizie funkcjonowanie tradycyjnej pracy 
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socjalnej w powiązaniu z pokrewieństwem, władzą, edukacją, medycyną, 
nauką i innymi instytucjami społecznymi i gdy w związku z tą analizą rekon-
struujemy fundamenty systemu społecznego opierając się na dominującym 
modelu „męskiego żywiciela rodziny”; 2) strukturalnej, gdy zwraca się uwagę 
na stratyfikację społeczną opartą na płci i gdy lokalizuje się nadreprezentację 
kobiet w kategoriach wykluczonych czy zmarginalizowanych i ich nieobecność 
w miejscach redystrybucji zasobów społecznie cenionych; 3) organizacyjnej, 
gdy bada się wzory zawodowe i kulturę zarządzania i gdy następuje kon-
frontacja ze specyfiką branży sfeminizowanej (niskopłatnej, niskoprestiżowej); 
4) dyskursywnej, gdy wczytuje się w pseudoneutralny język oficjalnych doku-
mentów standaryzujących i normatywizujących wykonywanie zawodu pra-
cownika socjalnego oraz odgrywanie roli beneficjenta i odczytuje w nich klisze 
stereotypowego konceptualizowania kobiecości i męskości.  

Praca socjalna, jako instrument zmiany społecznej w rozwiązaniu kwestii 
kobiecej, opiera się na wartościach niezbywalnej godności osoby ludzkiej i jej 
wolności, która wyraża się prawem do samostanowienia. Oznacza to takie 
działania, które wspierają uprawomocnienie prawa kobiet do godności i równe-
go traktowania, bowiem zróżnicowania wynikające z odmienności płci nie 
mogą być zrównane z niższością kobiet. Sytuacja ta wiąże się z podstawową 
kwestią pozycji kobiet w społeczeństwie (Gawęcka 2013). 
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