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Deinstytucjonalizacja jest kluczowym elementem przeobrażeń współczesnych polityk
publicznych. Wbrew swej nazwie nie tyle likwiduje ona instytucji ładu zbiorowego w szeroko
rozumianym obszarze pomocowym, ile jest procesem przekształcania istniejących rozwiązań
organizacyjnych, zwłaszcza zdominowanych przez rozwiązania typu zakładowego / placówkowego, tak
by nowe instytucje pomocowe lepiej zakorzeniały się w środowisku życia ludzi. W ostatnich latach w
Unii Europejskiej na plan pierwszy wysunęły się działania deinstytucjonalizacyjne w pięciu wrażliwych
obszarach, jakimi są: (1) polityka rozwiązywania problemu niepełnosprawności, (2) organizowanie
pieczy zastępczej, (3) rozwijanie wsparcia środowiskowego w obszarze zdrowia psychicznego,
(4) polityka senioralna, (5) przeciwdziałanie bezdomności.
Podczas sesji tworzona będzie poszerzona mapa potencjalnego oddziaływania strategii i
paradygmatu deinstytucjonalizacji w różnych obszarach życia społecznego i związanych z nimi
politykach sektorowych. Podstawą nanoszenia na tę mapę nowych elementów będą propozycje
uczestników sesji, którzy na podstawie własnych badań i szczegółowych obszarów poznawczych będą
wskazywać zjawiska społeczne i publiczne, które można / warto / trzeba rozpatrywać w kontekście
deinstytucjonalizacji. Dzięki temu ujawnią się nowe pola naukowego monitoringu procesu
deinstytucjonalizacji w programowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, co pozwoli zaprojektować
wspólną przestrzeń analityczno-obserwacyjną planowanej interdyscyplinarnej współpracy w ramach
Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas sesji przedstawiana będzie też ramowa koncepcja kapitału solidarności ukazująca
mechanizmy więziotwórczej konwersji i akumulacji różnego typu kapitałów ważnych w procesie zmiany
społecznej i instytucjonalnej. Zakładamy, że kategoria kapitału solidarności ma potencjał do pełnienia
roli analitycznego zwornika różnorodnych prac badawczych realizowanych w obszarze
deinstytucjonalizacji.
Planujemy, że metodologiczną przestrzenią prowadzenia monitoringu procesów
deinstytucjonalizacji w różnych obszarach sfery społecznej będzie laboratorium zakładające
zintegrowane podejście do badań podstawowych, stosowanych i rozwojowych. W trakcie sesji
uczestnicy będą mieli możliwość bliższego poznania modelu laboratorium rozumianego jako nabywanie
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z różnych dyscyplin
mieszczących się w paradygmacie stosowanych nauk społecznych (z elementami nauk humanistycznych
i ścisłych) oraz jednocześnie jako działalność społeczna w celu tworzenia i projektowania nowych,
zmienionych lub ulepszonych (innowacyjnych) praktyk i usług społecznych.

