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Wynagradzanie pracy: zasiłki, wolontariat w trakcie bezrobocia, dobre 

samopoczucie i zdrowie psychiczne - różnice między państwami. 

 

Ze względu na rosnącą elastyczność rynku pracy oraz kryzys gospodarczy ostatnich lat, wiele 

państw europejskich zmaga się z kwestią niestandardowych form zatrudnienia i bezrobocia, 

i  choć wielu Europejczyków będzie dostępnych czyli będzie szukało i chciało znaleźć pracę, 

doświadczą oni okresów bezrobocia. Brak zatrudnienia wiąże się z wieloma krótko- 

i  długotrwałymi negatywnymi konsekwencjami dla jednostki i społeczeństwa, przyczyniając 

się do ubóstwa, nierówności społecznej, w tym strat finansowych, obniżonego poziomu 

życia, wykluczenia społecznego a także pogorszenia się psychicznego i fizycznego stanu 

zdrowia oraz dobrego samopoczucia osoby bezrobotnej i jej najbliższej rodziny. 

Taka  sytuacja rodzi pytanie, jak powinna być zorganizowana praca, aby zminimalizować 

powyższe negatywne skutki w społeczeństwach, w których stopa bezrobocia rośnie. 

Według  Beck’a (2000) państwa powinny zaakceptować fakt, że pełne zatrudnienie przez całe 

życie zanika, oraz przekształcić się w społeczeństwa post-pracy, w których każda forma 

działalności (nie tylko zatrudnienie) będzie społecznie uznawana, ceniona i wynagradzana 

pieniężnie. Autorzy niniejszego artykuł czerpią z tej propozycji, starając się znaleźć 

odpowiedz na problem bezrobocia poprzez skupienie się na potencjalnym wpływie takiego 

wielozadaniowego społeczeństwa na dobre samopoczucie osób bezrobotnych. Artykuł bada 

różnice pomiędzy państwami dotyczące dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego 

tych  bezrobotnych, którzy angażują się w prace społeczne i tych, którzy tego nie robią. 

W  analizie wykorzystano dane wielopoziomowe na temat bezrobotnych w 29 krajach 

europejskich, pochodzące z badania jakości życia w Europie (ang. European Quality of Life 

Survey) oraz z innych źródeł zewnętrznych. Wyniki analizy pokazują, że bez względu 

na  działalność w wolontariatach, osoby bezrobotne mają wyższy poziom dobrego 

samopoczucia i zdrowia psychicznego w krajach, które mają większe zasiłki 

dla  bezrobotnych. Nieoczekiwanie, rezultaty sugerują także, że regularna pomoc 

potrzebującym może być szkodliwa dla zdrowia psychicznego w tych państwach, 



które  nie  zapewniają wysokich zasiłków. Wynika z tego, że choć wolontariat może 

częściowo poprawić samopoczucie, to wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest kluczowa 

dla  złagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. 


