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Oddajemy do rąk Czytelników kolejny wielotematyczny numer „Problemów Polityki
Społecznej”. Wśród zagadnień, którym jest poświęcone niniejsze wydanie kwartalnika,
znajdują się m.in.: wyzwania systemu emerytalnego opartego na zdefiniowanej składce,
problematyka więzi społecznej, innowacji społecznych i kapitału społecznego oraz migracji, a w tym związki migracji z zaufaniem społecznym.
Numer rozpoczyna artykuł Dariusza Stańki Defined contribution pensions: challenges for
members and policy makers na temat wyzwań związanych z działaniem systemów emerytalnych opartych na zdefiniowanej składce. Autor analizuje problemy, które mogą wiązać
się z konsekwencjami zarówno dla podmiotów projektujących politykę społeczną, jak i dla
ubezpieczonych. Dotyczą one kilku sfer, takich jak: sposób podejmowania decyzji przez
ubezpieczonych, niepewność co do zwrotu z inwestycji poniesionych przez ubezpieczających się, krótkoterminowość działań w sektorze, ryzyka wynikające z oligopolistycznej
struktury rynku ubezpieczeń i słabe powiązania między fazami inwestowania a otrzymywania świadczenia z systemu. Autor wskazuje także na działania Organisation of Pension
Supervisors i OECD na rzecz wzmocnienia ochrony ubezpieczonych w systemach o zdefiniowanej składce.
W drugim artykule — Associative commitment by social investment: when local sports
clubs reinforce the ability to think the world, którego autorami są Thomas Zanin, Shia
Manh Ly i Dominique Malatesta — rozwinięto, już podejmowane na łamach „Problemów
Polityki Społecznej”, zagadnienie polityki sportu jako szczegółowej polityki społecznej.
Przedmiotem analizy jest integracyjna i więziotwórcza rola klubów sportowych. Autorzy
aplikują perspektywy inwestycji społecznych w polityce społecznej oraz standpoint theory
do zastanowienia się nad rolą sześciu nieelitarnych dziewczęcych klubów sportowych działających w wielokulturowych środowiskach lokalnych Szwajcarii. Ukazują, w jaki sposób
nieelitarne kluby sportowe uczą współpracy, zaangażowania oraz krytycznego myślenia
o świecie społecznym, w tym pozwalają uczestnikom poznawać znaczenie sprawiedliwości. Stanowią one zatem praktyczną alternatywę dla głównego nurtu konceptualizowania
inwestycji społecznych w polityce społecznej.
Problematykę oddolnie tworzonej polityki społecznej rozwija także Gilberto Marzano
w artykule A preliminary analysis of social innovation in Italy and Latvia, którego celem jest
porównanie innowacji społecznych we Włoszech i na Łotwie. Autor pokazuje związki między upowszechnieniem innowacji społecznych a lokalnymi tradycjami przedsiębiorczości
i partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym. W szczególności pozwala zauważyć, że
o ile we Włoszech rozwój innowacji społecznych jest wspierany nie tylko przez tradycję,
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ale i regulacje prawne, o tyle na Łotwie krajowe wsparcie dla tego sektora jest pewnym
novum, postrzeganym jako działanie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Również artykuł autorstwa Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej Trust and migrations:
in search of mutual dependences and interactions stanowi analizę ważnych dla polityki
społecznej działań na poziomie lokalnym. Autorka koncentruje się na związku między
migracjami a zaufaniem społecznym. W pierwszej części tekstu dokonuje szczegółowego
przeglądu relacji teoretycznych między zaufaniem a migracjami, dowodząc, że w literaturze przedmiotu wpływ mobilności przestrzennej na zaufanie jest oceniany raczej negatywnie. Jednak przedstawione wyniki badania własnego autorki, zrealizowanego w dwóch
miejscowościach — w województwie opolskim i podlaskim, różniących się pod względem
skali migracji, pokazują znacznie bardziej zniuansowany obraz związków między analizowanymi kategoriami.
Problematyka migracyjna jest kontynuowana w artykule Kamili Kowalskiej O związkach migracyjnych pomiędzy Polską a Włochami. Zawiera on analizę historyczną powiązań
między Włochami a Polską, które były podstawą wytworzenia sieci migracyjnych między
tymi krajami. Między innymi historyczne, personalne i kulturalne powiązania z Rzymem
przyczyniały się — zdaniem autorki — do trwałego istnienia społecznej „polskiej tkanki”
we Włoszech, zatrzymującej w tym kraju Polaków, którzy wyemigrowali, oraz przyciągających nowych migrantów.
Numer uzupełniają materiały związane z jubileuszami w polityce społecznej — napisana przez Józefa Orczyka recenzja książki O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną? Księga Jubileuszowa Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej pod
redakcją M. Bednarskiego, Z. Czepulis-Rutkowskiej i D. Głogosz oraz deklaracja polityków społecznych przyjęta podczas przypadającego w 2017 roku czterdziestolecia Instytutu
Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

