
Inspiracja Kształcenie Działanie

BIULETYN  INFORMACYJNY 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

Nr 13 / lipiec 2014 / egzemplarz bezpłatny



Z  przyjemnością oddaję w  Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, na łamach, którego możemy się podzielić informacjami na te-

mat najistotniejszych wydarzeń zrealizowanych w I półroczu br. Ze względu na znaczenie społeczne i per-
spektywę programową dużą rangę przypisano zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą ekonomią 
społeczną i starzeniem się społeczeństwa. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego liczne 
grono pracowników instytucji pomocy i  integracji społecznej podniosło swoje kwalifikacje uczestnicząc 
w wizytach studyjnych, szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach konsultacyjnych, a także sta-
jąc się absolwentami studiów podyplomowych na kierunkach Ekonomia społeczna i Gerontologia spo-
łeczna. W Biuletynie znajdują się opisy wizyt studyjnych do ośrodków wsparcia dla osób starszych w re-
gionie Västerbotten leżącym na północy Szwecji oraz do podmiotów ekonomii społecznej we Włoszech 
w regionie Lombardia. Wybór obu tych krajów oraz regionów nie był przypadkowy. Szwecja ma najlepiej 
rozwinięty sektor usług społecznych, natomiast Włochy są liderem jeśli chodzi o rozwój, wsparcie i działal-
ność spółdzielni socjalnych. Jestem przekonany, że wizyty te staną się inspiracją, która pozwoli przenieść 
na grunt Opolszczyzny najlepsze europejskie wzorce z zakresu polityki społecznej. Potwierdzeniem po-
zytywnych zmian jest to, że dwa pierwsze podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu otrzymały 
nadany przez Opolską Kapitułę certyfikat Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, tj. 
Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem” 
w Opolu. 

Korzystając z okazji, iż jesteśmy w trakcie sezonu urlopowego, życzę wszystkim Czytelnikom, pracowni-
kom instytucji pomocy i integracji społecznej udanych, pełnych relaksu wakacji, aby z tym większym zapa-
łem i energią wrócić do pracy, która jak wierzę jest źródłem satysfakcji, bo to właśnie z nią wiąże się pomoc 
i wsparcie dla drugiego człowieka. 

Adam Różycki 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka  

Polityki Społecznej w Opolu

W NUMERZE: SŁOWO WSTĘPNE

Wydawca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
45-315 Opole, ul. Głogowska 25c
Tel. 77 44 15 250, fax. 77 44 15 259

www.rops-opole.pl
www.pokl.rops-opole.pl
www.pokl.opole.pl
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Za nami kolejne półrocze stanowiące cezurę realizacji w latach 2013 – 2014 dwuletniego projektu systemowego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w ramach PO KL 7.1.3. Analizowany okres charakteryzował się 
podjęciem wielu inspirujących przedsięwzięć, które są nie do przecenienia w zakresie doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w naszym województwie. 

 

REALIZACJA DWULETNIEGO PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU

6. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecz-
nej i  zawodowej bezrobotnych klientów pomocy 
społecznej. 

7. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw prze-
mocy.

8. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego 
w DPS.

9. Praca z rodziną metodą genogramu.

10. Analiza transakcyjna w  pracy z  klientem pomocy 
społecznej.

11. Współpraca pracownika socjalnego z  asystentem 
rodziny i rodziną wspierającą.

12. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej.

13. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

14. Zarządzanie czasem własnym – organizacja i pod-
noszenie efektywności pracy. 

15. Zarządzanie zmianą w jednostce.

STUDIA PODYPLOMOWE

W  ubiegłym roku w  ramach projektu systemowego 
ROPS w Opolu rozpoczęliśmy realizację dwóch kierun-
ków studiów podyplomowych tj. Ekonomii społecz-
nej oraz Gerontologii społecznej dla łącznie 60 osób 
– pracowników powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy 
społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
domów dziennego pobytu, środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz orga-
nizacji pozarządowych. 

W  marcu br. studenci zakończyli egzaminem dwuse-
mestralne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Za-
rządzania i Administracji w Opolu. O wysokim poziomie 
merytorycznym i zaangażowaniu słuchaczy świadczy to, 
że wszyscy zdali egzamin na ocenę bardzo dobrą. Pod-
czas XIII weekendowych zjazdów na każdym z ww. kie-
runków zrealizowano 210 godzin zajęć dydaktycznych. 
Na Gerontologii społecznej przeprowadzono m.in. zaję-
cia z zakresu elementów andragogiki i geragogiki, jako-
ści życia osób starszych, aktywizacji społecznej seniorów, 
socjologii starości, polityki społecznej wobec osób star-
szych, elementów prawa, pracy socjalnej z osobami star-

SZKOLENIE KADR JEDNOSTEK POMOCY 
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, KADR 
PROWADZĄCYCH PRACĘ Z RODZINĄ, KADR 
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I INNYCH 
SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Priorytetowym działaniem projektu systemowego jest 
wsparcie szkoleniowe, jakie zostało skierowane do 
wszystkich pracowników instytucji pomocy i  integra-
cji społecznej w województwie opolskim. W bieżącym 
roku zrealizowano 15 tematów szkoleniowych dla 255 
osób.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

1. KPA w  praktyce jednostek pomocy społecznej 
z uwzględnieniem nowelizacji.

2. Działalność socjalna w zakładzie pracy.

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

4. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda 
rozwiązywania problemów społecznych.

5. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomani-
pulacją klientów.
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piknik dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Impreza 
związana była z przypadającym na dzień 30 maja Dniem 
Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto ob-
chodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu 
dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody 
mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastęp-
czego i  tym samym poprawę losu dzieci odrzuconych 
i osieroconych. Uroczystego otwarcia pikniku dokonał Wi-
cemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek. 

Uczestnikami ww. wydarzenia były rodziny adopcyjne, 
rodziny zastępcze oraz przyjaciele środowiska. Jednym 
z ważnych punktów programu było uroczyste uhono-
rowanie wybranych rodzin tytułem Przyjaciel Dziec-
ka. Piknik stworzył również sposobność do integracji 
rodzin, okazję do zwykłej rozmowy o sprawach dnia 
codziennego. Rodzice mieli okazję by wymienić do-
świadczenia z przyjaciółmi oraz spędzić czas w niezo-
bowiązującej, odprężającej atmosferze. Dzieci spotkały 
się z ciociami i wujkami, bawiły się przy muzyce, brały 
udział w różnych atrakcyjnych konkursach i grach, za-
bawach ruchowych i  zręcznościowych, które prowa-
dzone były przez animatorów. W imprezie wzięło udział 
ok. 345 dzieci i osób dorosłych. 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Dyrektor 

ROPS w Opolu Adam Różycki, Kierownik Ośrodka Adopcyjnego ROPS 

w Opolu Ewa Skirzewska.

Sybilla Fusiarz, prezes Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu 

w Staniszczach Wielkich (z prawej), wręczyła statuetkę Emila 

niewidomej od 14 roku życia Alinie Koralewskiej.

WIZYTA STUDYJNA W SZWECJI 

Położony na północy Szwecji region Västerbotten 
był celem wizyty studyjnej organizowanej przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W trakcie 
wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stoso-
wanymi w Szwecji sposobami organizacji oraz finanso-
wania opieki nad osobami starszymi. 

W  pierwszym dniu przyjazdu odbyło się spotkanie 
w  Stadshuset Umea – Urzędzie Miasta – Umea, 
w  wydziale spraw społecznych z  Panią Anną Kar-

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego

lander, która opisała system działania urzędu, w  tym 
udzielania pomocy i  wspierania mieszkańców w  po-
deszłym wieku. W  kolejnych dniach uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z  działalnością Centrum Wo-
lontariatu Umeå (Frivilligcentralen Umeå), którego 
wolontariusze zajmują się głównie pomocą osobom 
starszym w  ich codziennym życiu tj. towarzyszenie 
w  zakupach, wizyty u  lekarza, pomoc w  pracach do-
mowych i drobnych naprawach. Centrum zrzesza ok. 
200 wolontariuszy, gdzie ponad 80% z nich to osoby 
pow. 65 roku życia. Ciekawym sposobem organizacji 
wolnego czasu dla osób starszych jest kawiarenka 

szymi, promocji zdrowia, podstaw pielęgnacji, dietetyki 
i rehabilitacji gerontologicznej. Natomiast studenci kie-
runku Ekonomia społeczna zgłębiali zagadnienia zwią-
zane z podstawami ekonomii społecznej, zarządzaniem 
wewnętrznym w organizacji, ekonomią społeczną w UE 
i Polsce, zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstw 
społecznych, prawem pracy, działalnością gospodarczą 
organizacji społecznych, budowaniem partnerstw lokal-
nych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej, pozy-
skiwaniem środków UE. 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

W pierwszym półroczu br. w  ramach doradztwa spe-
cjalistycznego udzielono łącznie 17 godz. konsultacji 
indywidualnych dla 4 instytucji pomocy i  integracji 
społecznej (3 ops, 1 pcpr). Ponadto udzielono 14 godz. 
doradztwa grupowego dla 46 osób z 24 jednostek (23 
ops, 1 pcpr).

Tematyka udzielonego doradztwa specjalistycznego 
była różnorodna, a obejmowała m.in. takie obszary jak:

 � szacowanie wartości zamówienia na usługi realizo-
wane w ramach projektu systemowego PO KL,

 �  omówienie pojawiającej się potrzeby zwiększenia 
działań dla osób starszych i bezdomnych,

 �  rozwijanie systemu opieki środowiskowej w  celu 
zbudowania środowiskowego modelu integracji 
ludzi starszych i wymagających pomocy,

 �  aktywizacja i  integracja lokalna osób w wieku po-
produkcyjnym,

 �  możliwości wykorzystania potencjału osób star-
szych w środowisku lokalnym,

 �  niezbędne cechy, umiejętności i kompetencje po-
trzebne na stanowisku opiekun osób starszych,

 �  metody służące rozbudzeniu chęci życia osób star-
szych,

 �  potrzeby psychologiczne osób starszych.

W ww. okresie odbyły się również 4 spotkania grupowe 
nt. aktywizacji i  integracji lokalnej osób w  wieku po-
produkcyjnym, pracy socjalnej pod kątem wywiadu 
środowiskowego, kontraktu socjalnego oraz motywo-
wania klienta do zmiany, udzielania zamówień poniżej 

14 tys. euro i powyżej 14 tys. euro w trybie ustawy PZP, 
pomocy osobom starszym w  regionie – aktywizacja 
i  integracja lokalna, usługi opiekuńcze, wykorzystanie 
potencjału seniorów w regionie. 

KAMPANIA PROMOCYJNO – INFORMACYJNA 
O ZASIĘGU REGIONALNYM 

W ramach Kampanii opracowano oraz wydano m.in. ko-
lejne dwie edycje Kwartalnika Pracowników Socjal-
nych Śląska Opolskiego „Empowerment”, w których 
prezentowano aktywne formy integracji społecznej na 
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 
nowe formy i narzędzia wsparcia indywidualnego i śro-
dowiskowego klientów pomocy społecznej. Kwartalniki 
w formie elektronicznej są dostępne na stronie interne-
towej www.pokl.rops-opole.pl. 

Ponadto w  dzienniku regionalnym Nowa Trybuna 
Opolska była wydawana czterostronicowa wkładka te-
matyczna, pn. „Integracja bez barier” oraz tzw. e-wy-
dania wkładki dostępne na stronie internetowej NTO. 
W  I  półroczu br. opublikowano 25 wkładek. Artykuły, 
które ukazywały się w cotygodniowych wydaniach „In-
tegracji bez barier” poruszały aktualne wydarzenia i za-
gadnienia, które miały miejsce w naszym regionie i jed-
nocześnie były związane z  realizacją aktywnych form 
integracji społecznej, przeciwdziałaniem wykluczeniu 
społecznemu oraz szeroko rozumianą integracją spo-
łeczno – zawodową osób wykluczonych społecznie 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kolejną inicjatywą w  ramach kampanii promocyjno – 
informacyjnej była realizacja kampanii społecznej na 
rzecz osób niepełnosprawnych. W  dniu 11 lutego br. 
w  Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbyła się 
„Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych”. Przed-
sięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
„Ambasada Sukcesu” z siedzibą w Staniszczach Wielkich. 
Celem kampanii było pokazanie twórczości osób nie-
pełnosprawnych oraz przełamanie stereotypowego ich 
postrzegania. Inicjatywa stanowiła okazję do prezentacji 
osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach sztuki oraz spotkania się, wymiany doświadczeń 
i wzajemnej integracji dla opolskiego środowiska osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Podczas Gali zo-
stały wręczone Statuetki „Emil 2014” oraz nagrody w kon-
kursie „Małgorzata dla Mistrza” i po raz pierwszy nagroda 
publiczności „Błękitny Anioł” im. Wiesława Szabata.

W  ramach kampanii zorganizowano również w  dniu 
24 maja br. na terenie Strzelnicy w  Opolu Grudzicach  

Podczas gali lekcję języka migowego poprowadziła Iwona Błaszczyk 

(z  prawej). Pomagała jej Ania Półtorak, podopieczna Fundacji „Dom 

Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu
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Wizyta w Stadshuset Holmsund

Wizyta w Centrum Wolontariatu w Umea

Wizyta w Tegs Aldrecentra  

senioralna „Kom in”, powstała z  inicjatywy władz 
samorządowych i  finansowanej w  ramach jednego  
z  realizowanych projektów. Jest to miejsce spotkań, 
w  którym odbywają się koncerty, pogadanki tema-
tyczne i wydarzenia kulturalne dla seniorów. Głównym 
celem „Kom In” jest promocja zdrowia oraz jakość ży-
cia. Kolejnym punktem programu była wizyta w Domu 
Seniora w  Savar (dom całodobowego pobytu). 
Dom seniora świadczy opiekę całodobowo. Położony 
w pięknej okolicy dom posiada 80 miejsc dla osób star-
szych, w  tym specjalne warunki dla osób chorych na 
demencję. Uczestnicy mieli także okazję poznać funk-
cjonowanie Centrum Opieki Nad Osobami Starszy-
mi Niepełnosprawnymi w  Holmsund, które skupia 
się na opiece nad osobami starszymi, w tym niepełno-
sprawnymi. Centrum składa się z  czterech domów tj. 
Atlas, Ejrden, Svanen i Alvkungen (ostatni ośrodek po-
łożony w Obbola). Każdy z domów podzielony jest na 
apartamenty. Mieszkańcy domów mają całodobową 
opiekę medyczną oraz możliwość brania udziału w róż-
nych zajęciach aktywizujących. Po wizycie w  Holm-
sund uczestnicy zwiedzali Tegs Äldrecentra – dom 
opieki nad osobami zależnymi. Ośrodek przeznaczony 
jest dla osób z demencją. Głównym celem ośrodka jest 
zapewnienie opieki zdrowotnej z udziałem wyszkolo-
nych, kompetentnych pracowników poprzez stymula-
cję oraz aktywność mieszkańców. 

Ostatnim celem wizyty był Dragonens Äldrecentra – 
dom opieki nad osobami zależnymi. Zajmuje się on 
opieką nad osobami z różnymi problemami zdrowot-
nymi. Posiada 64 miejsc dla opieki długotrwałej oraz 36 
miejsc dla opieki krótkoterminowej. 

Jedną z najciekawszych form pracy z osobami starszy-
mi ww. ośrodkach z jaką uczestnicy mieli okazję się za-
poznać była metoda tzw. „storytelling” (tł. opowiadanie 
historii). Metoda polegająca na sięganiu do doświad-

czeń i wspomnień osób starszych poprzez opowiada-
nie historii zakorzenionych w kulturze danego regionu 
oraz zachęcaniu ich do dzielenia się własnymi przeży-
ciami. Metoda ta została wprowadzona w  ośrodkach 
dla osób starszych w  miejscowości Holmsund i  jest 
finansowany przez władze samorządowe.

Podsumowaniem może być kilka słów refleksji Pani Ha-
liny Wojewódki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Korfantowie: 
„Był to wyjazd, który uświadomił mi jak ważne są miejsca 
krótkotrwałego pobytu utworzone przy tamtejszych do-
mach opieki. Wielokrotnie otrzymuję telefony (inni dyrek-
torzy też) od zrozpaczonych ludzi opiekujących sie star-
szymi osobami, które np. złamały nogę, doznały wylewu, 
udaru itp. i nagle potrzebują dla nich całodobowej opieki, 
której nie mogą sami zapewnić, bo pracują. Czasami chcą 
po prostu odpocząć i pojechać na wczasy czy  do sanato-
rium i też wynika sprawa opieki nad osobą, którą się zaj-
mują. Jest to powszechny problem, o  którym mówią też 
lekarze, bo rodziny starają się wtedy umieścić daną oso-
bę np. w szpitalu. Utworzenie takich miejsc przy naszych 
dps-ach naprawdę rozwiązałoby problemy wielu ludzi na 
co dzień sprawujących opiekę. Podobał mi się też fakt, że 
w domach opieki były miejsca tzw. otwarte, dostępne dla 
ludzi z zewnątrz – były to kawiarenki. Większość naszych 
dps-ów jest zamknięta. A rozwiązanie połączenia „miesz-
kań chronionych” z domem opieki całodobowej uważam 
za doskonałe i warte wprowadzenia w naszym kraju.”

Wizyta studyjna organizowana była w Umea w dniach 
26-30 maja br. w ramach projektu systemowego „Pod-
noszenie kwalifikacji kadry pomocy i  integracji pomo-
cy społecznej w  województwie opolskim” 7.1.3 POKL. 
Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele ośrodków 
oraz jednostek działających w obszarze wsparcia i  in-
tegracji osób starszych oraz przedstawiciele Uniwersy-
tetu Opolskiego. 
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SPOSOBY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA 
OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI W SZWECJI 

Profesor Antoni Kępiński pisał: „We współczesnym 
świecie naukowo – technicznym obowiązuje zasada 
użyteczności – człowiek jest dobry, póki jest użyteczny, 
jest to zasada identyczna do tej, która stosuje wobec 
tworów technicznych – rzeczy niepotrzebne idą na 
złom. Zasada ta godzi przede wszystkim w  ludzi sta-
rych, oni nie nadążają za tempem współczesnego ży-
cia, nie mają sił, aby sprostać różnego rodzaju obowiąz-
kom i rolom, jakie to życie narzuca, gubią się w chaosie 
informacji”. 

W  systemie opieki nad ludźmi starszymi w  Szwecji 
obowiązuje inna zasada – zaufanie. Zaufanie oparte na 
takich wartościach jak: relacje, respekt, sprawiedliwość 
i godność. Zaufanie państwa do człowieka i człowieka 
do państwa. Szwedzi kierujący instytucjami wsparcia 
osób w  podeszłym wieku podkreślają, że system ich 
pracy nie opiera się na kontroli tylko na zaufaniu. Przez 
całe życie zawodowe obywatele Szwecji płacą bardzo 
wysokie podatki, ale nikt z tego powodu nie narzeka. 
Są zadowoleni ze swojego statusu, bo jak sami mówią, 
stać ich na ciepłe mieszkania, mają środki na odzież 
i jedzenie, tak więc chętnie płacą podatki, ufając, że po 
przejściu na emeryturę państwo będzie się o nich trosz-
czyć. Szwecja uznawana jest za państwo opiekuńcze 
i w istocie funkcje opiekuńcze wypełnia, aż przesadnie 
gorliwie, wyręczając swoich obywateli. System usług 
socjalnych jest luksusowy. Społeczeństwo szwedzkie 
podobnie jak Polska boryka się z problemem starzenia 
się społeczeństwa. Podobnie jak w  Polsce, w  Szwecji 
rodzi się coraz mniej dzieci. Szwedzi przechodzą co-
raz wcześniej na emeryturę, przebywając przed naby-
ciem do niej uprawnień miesiącami a nawet latami na 
zwolnieniach lekarskich. W  Szwecji potrzeby socjalne 
i  zdrowotne osób starszych rozpatruje się w  sposób 
zintegrowany. Pomoc społeczna ściśle powiązana jest 
ze służbą zdrowia. Obowiązuje system czeków, które są 
w dyspozycji osób starszych i  to właśnie sami dyspo-
nenci w razie konieczności korzystania ze wsparcia de-
cydują jaką wybrać formę pomocy czy opieki. Szwedzi 
pamiętają, iż każdemu człowiekowi jak powietrze po-
trzebny jest kontakt z ludźmi i z codziennym zwykłym 
życiem. Dopasowane do indywidualnych potrzeb for-
my zamieszkania dla osób starszych zaczęły wypierać 

formy zinstytucjonalizowane, takie jak domy dla prze-
wlekle chorych i domy dla osób w wieku podeszłym. 
W ich miejsce powstają domy serwisowe i mieszkania 
grupowe. Najbardziej popularną formą mieszkania ak-
tywnych seniorów w Szwecji są SENIORBOENDE. Są to 
domy lub osiedla, w  których można zamieszkać pod 
warunkiem, że ukończyło się 55 lat. Te niezależne miesz-
kania, przystosowane dla osób starszych i  niedołęż-
nych, mogą posiadać wspólną bazę – tanią restaurację 
czy kawiarnię, salę spotkań do gry w  karty, bibliotekę 
z czytelnią, kawiarenkę internetową czy pracownię te-
rapeutyczną odpowiadającą na potrzeby mieszkańców. 
W każdym takim domu jest wspólna recepcja, w której 
można zamówić dodatkową formę pomocy. Najczę-
ściej preferowane formy pracy takiej wspólnej bazy to: 
koncerty, gry planszowe, informacje w zakresie rozwią-
zywania różnych problemów. Przykładowy plan pracy 
jednej z kawiarenek w takim domu, w gminie Umea: 

• poniedziałek – aktywność tworzenia,

• wtorek – wykłady na różne tematy,

• środa – koncerty,

• czwartek – terapia zajęciowa,

• piątek – kawiarenka internetowa,

• sobota – wspólne smażenie gofrów,

• niedziela – pokazy mody, wieczorki taneczne,

Kawiarenki codziennie funkcjonują w godzinach od 10 
do15, w  niedziele od 15 do 19. W  każdej kawiarence 
znajduje się skrzynka, do której seniorzy wrzucają swoje 
propozycje programu. Niemal na każdym osiedlu wy-
odrębnia się kilkadziesiąt mieszkań dla samotnych star-
szych osób, co pomaga uniknąć im izolacji, która może 
być przeżywana jako wyraz społecznego odrzucenia. 
Również domy społecznej dla osób starszych zwykle 
wkomponowane są w osiedla mieszkaniowe, położo-
ne w otoczeniu zieleni. Osoby starsze mają w związku 
z tym możliwość wybrania domu, który znajduje się na 

osiedlu, na którym dotychczas mieszkali. W ten sposób 
nie muszą zmieniać otoczenia, do którego się przyzwy-
czaili. Okres oczekiwania na miejsce w  takim domu 
wynosi do trzech miesięcy. Natomiast relacje perso-
nelu do liczby mieszkańców to często więcej niż 1:1. 
Zdarza się, że personel domu ma również pod opieką 
starszych mieszkańców osiedla, na którym się znajdu-
je. Są to osoby, które mieszkają we własnych miesz-
kaniach i  wymagają mniejszej pomocy w  ciągu dnia 
(domy dziennego pobytu na bazie domów pomocy). 
Mieszkańcy domów pomocy mają do dyspozycji je-
den lub dwa pokoje z aneksem kuchennym, w którym 
przygotowuje się śniadania, podwieczorki i  kolacje. 
Obiady są dowożone w  termosach z  tzw. kuchni 
centralnej. Blady kuchenne montowane są na szy-
nach i można je obniżać w przypadku użytkow-
nika poruszającego się na wózku inwalidzkim. 
Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji własną 
łazienkę wyposażoną w pochwyty oraz pod-
nośnik umożliwiający w razie konieczności 
przeniesienie osoby z łóżka na krzesełko 
pod prysznic. Przy drzwiach do każde-
go pokoju umieszczona jest skrzynka 
na codzienną gazetę, a  na drzwiach 
obok szyldu z  imieniem i  nazwiskiem 
mieszkańca widnieje rysunek, który od-
daje jego charakter i  osobowość, np. 
jeśli ktoś lubi czytać to obok tabliczki 
z  jego imieniem widnieje rysunek 
książki, jeżeli ktoś lubi kwiaty, to 
obok imienia znajduje się kwiat, itd. 
Szwedzi przenosząc się do takiego 
domu sprzedają swoje mieszkanie, 
ale jego wyposażenie zabierają ze 
sobą. Często piękne antyki, które nie 
mieszczą się w samodzielnym pokoju, 
stanowią wyposażenie pomieszczeń 
ogólnodostępnych w placówce, co na-
daje im charakter prawdziwego domu, 
a nie instytucji. 

Człowiek stary, zwłaszcza nieopuszczający pokoju, po-
trzebuje nie tylko ciszy i  spokoju, ale również bezpo-
średnich wrażeń pochodzących z  otoczenia, potrze-
buje czuć wokół siebie tętniące życie, być przez nie 
wciąganym – to podstawowy bodziec własnej aktyw-
ności. Nowatorskim rozwiązaniem odpowiadającym 
zaspokojeniu tych potrzeb jest zatrudniony w szwedz-
kim domu opieki OPOWIADACZ. Opowiadacz to tera-
peuta, który ma za zadanie zaspokoić ludzkie prawo do 
przeżywania emocji oraz dostępu do kultury i  sztuki. 
Opowiadacz ma dużo czasu dla podopiecznego, słu-

cha historii jego życia i w oparciu o zebrane informacje 
przygotowuje przedstawienie, taki mały teatr jednego 
aktora. W ten sposób nawet osoby leżące zaspokajają 
swoje potrzeby wyższego rzędu, co z  kolei wybudza 
je z demencji. Innym narzędziem w pracy z seniorem 
przebywającym w  domu opieki jest specjalnie prze-
szkolony pies, który zmniejsza poczucie izolacji i  se-
paracji. Zauważono, że osoby mające kontakt z psem 
zażywają mniej lekarstw i mają zaspokojone poczucie 
bezpieczeństwa. Około 70% osób starszych zamiesz-

kujących w  placówkach opieki całodobo-
wej to osoby z demencją. Oddziały dla 

osób z  demencją starszą posiadają 
specjalne rozwiązania i  zabezpie-
czenia. Nieodzownym elementem 
wyposażenia każdego mieszkania 
jest system przyzywowy. W  zależ-
ności od sprawności może to być 

czujnik na ręku lub szyi, który wy-
starczy dotknąć, aby wezwać pomoc. 

Dla osób z  głęboką demencją, czujni-
ki umieszczane są w  dywanikach przy 

łóżku, a dla osób leżących w materacach 
łóżka. Dobrym rozwiązaniem, pozwalającym 

osobom zależnym pozostać dłużej we własnym 
środowisku, jest możliwość tymczasowego poby-

tu w domu pomocy (dotyczy to głównie osób 
po wylewie i z demencją). Wiele osób mieszka 
w  związku z  tym co drugi tydzień w  domu 
pomocy, na przemian z własnym domem. 

Szwedzki system opieki nad ludźmi starszy-
mi funkcjonuje doskonale, jednak jest bar-

dzo kosztowny. Szwecja należy do państw, 
gdzie ludzi starych umieszcza się w placów-

kach na koszt państwa – rodzina nie poczuwa 
się do odpowiedzialności. To niestety skutki państwa 

opiekuńczego. Szwedzi ze względu na to, że najdroższe 
są instytucjonalne formy opieki, zaczęli wspierać i pro-
mować starzenie się w domu rodzinnym. Należy jed-
nak pamiętać, że dom rodzinny w Szwecji to nie dom 
wielopokoleniowy rodziców z dziećmi i wnukami, tyl-
ko mieszkanie wspólne z żoną lub partnerem. Młodzi 
Szwedzi zdają sobie jednak sprawę, w jakiej samotno-
ści żyje człowiek pozbawiony kontaktów z najbliższy-
mi. Mimo braku obowiązku opiekowania się rodzicami, 
dzieci odwiedzają swoich najbliższym przebywających 
w placówkach opieki dwa, trzy razy w tygodniu. 

Szwecja jest najlepszym krajem aby się zestarzeć. Być 
może właśnie dlatego, że system pomocy opiera się na 
zaufaniu, a nie na kontroli. 

Refleksje z wizyty studyjnej Umea – Małgorzata Kozak – 
Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu
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Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Re Tech Life w Mediolanie

Mariusz Wojtowicz „Domus Italia”, Simone Cerlini ekspert/doradca 

Regionu Lombardia Wizyta w La Cascina Biblioteca w Mediolanie.

WIZYTA STUDYJNA WE WŁOSZECH

Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze struktu-
rą i organizacją włoskiego systemu przedsiębiorczości 
społecznej, w  tym m.in. ram prawnych i  wynikającej 
z  nich praktyki funkcjonowania sektora ES Nieprzy-
padkowo jako miejsce organizacji wizyty studyjnej wy-
brano region Lombardia, jest to bowiem najbogatszy 
i najlepiej rozwinięty gospodarczo region Włoch i jed-
nocześnie jeden z  najaktywniejszych pod względem 
rozwoju sektora ekonomii społecznej we Włoszech. 
Uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się m.in. 
z  doświadczeniami w  funkcjonowaniu podmiotów 
ekonomii społecznej we Włoszech, w tym planowania, 
zarządzania, organizacji i zadań realizowanych przez te 
instytucje, a  także z  nowoczesnymi tendencjami roz-
woju polityki społecznej, z przykładami inicjatyw tzw. 
dobrych praktyk z  obszaru włoskiej przedsiębiorczo-
ści społecznej oraz z  zasadami współpracy przedsię-
biorstw społecznych z  otoczeniem sektora ekonomii 
społecznej w  oparciu o  realizowany model partner-
stwa, w tym współpracy z lokalnymi samorządami. 

Program wizyty obejmował zajęcia teoretyczne 
w  formie prezentacji i  prelekcji prowadzonych przez 
przedstawicieli włoskich instytucji związanych ze spół-
dzielczością w regionie Lombardia oraz wizyty w  spół-
dzielniach socjalnych o różnym profilu.

Pierwsza wizyta odbyła się w Spółdzielni Socjalnej 
Citta’ Alta w  Bergamo, w  której przedstawiciel Za-
rządu Spółdzielni omówił jej zadania, finansowanie 
i plany rozwojowe. W drugim dniu odbyło się spotka-
nie z ekspertem/doradcą Regionu Lombardia Panem 
Simone Cerlini, podczas którego uczestnicy poznali 
narzędzia finansowe dla podmiotów trzeciego sekto-
ra tj. inicjatywę JEREMIE, działalność Bratniego Banku 
– portal Presto Bene, zdywersyfikowane źródła finan-
sowania spółdzielczości oraz poznali zasady współ-
pracy Regionu z  Bankami Spółdzielczymi i  z  Funda-
cjami Bankowymi. Następnie udano się z  wizytą do 
La Cascina Biblioteca w  Mediolanie, która to jest 
klastrem przedsiębiorstw społecznych i  organizacji 
non-profit współdziałających w  zakresie inwestycji 
realizowanych w  Cascina Biblioteca. W  trzecim dniu 
odbyła się wizyta w  Spółdzielni Socjalnej Re Tech 
Life w Mediolanie, która jest organizacją realizującą 
ideę integracji działań społecznych i na rzecz środowi-
ska. Podstawowym celem jej działania jest oferowanie 
szans reintegracji zawodowej i społecznej więźniom, 
którzy regenerują tysiące komputerów i sprzęt infor-
matyczny, utylizowany przez duże przedsiębiorstwa 

prywatne i  instytucje państwowe. Następnie uczest-
nicy udali się z wizytą do Spółdzielni Socjalnej I’In-
nesto w  Bergamo, która to w  realizacji znacznych 
inwestycji korzystała ze specjalnych niskooprocento-
wanych pożyczek banków spółdzielczych – Fundusz 
Cooperfidi Italia – dostępnych tylko dla przedsię-
biorstw społecznych. W  czwartym dniu uczestnicy 
odwiedzili Stowarzyszenie Cometa w  Como, które 
zarządza ośrodkami szkoleniowymi dla dzieci i  mło-
dzieży, a  jest finansowane częściowo z  programów 
Jeremie i Presto Bene.

W ostatnim dniu na zakończenie odbył się panel dysku-
syjny, na którym dokonano podsumowania i wszyscy 
uczestnicy mogli podzielić się spostrzeżeniami i uwa-
gami. Dokonano również przeanalizowania rozwiązań 
włoskiej ekonomii, które mogą zostać przeniesione na 
grunt polski tj. fundusze poręczeniowe i inne narzędzia 
finansowe przewidziane na rozwój sektora ekonomii 
społecznej. Wyjazd przyczynił się do integracji i wymia-
ny informacji, nawiązane zostały kontakty z przedstawi-
cielami lombardzkich podmiotów ekonomii społecz-
nej, które mogą być użyteczne dla uczestników wizyty 
w zakresie zaadoptowania nowych rozwiązań na tere-
nie Opolszczyzny.

Wizyta studyjna została zorganizowana regionie Lom-
bardia w dniach 23-27 czerwca br. w ramach projektu 
systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy 
i integracji pomocy społecznej w województwie opolskim” 
7.1.3 POKL. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele 
instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym organi-
zacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej 
oraz Uniwersytetu Opolskiego. 
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WYDARZENIA
Seminarium „Blaski i cienie ustawy o pieczy zastępczej”

Dwa lata minęło od wprowadzenia nowych rozwiązań 
prawnych w  zakresie pomocy rodzinie przeżywającej 
trudności w  opiekowaniu się i  wychowywaniu dzieci 
oraz skutecznej ochronie dzieci w formie sprawowania 
pieczy zastępczej i  adopcji. Zadania te wykonują jed-
nostki organizacyjne pomocy społecznej na wszyst-
kich poziomach samorządowych w oparciu o ustawę 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dwuletni okres funkcjonowania tej ustawy, a zatem prak-
tycznego jej wdrażania w gminie, powiecie i wojewódz-
twie jest dobrą okazją do poczynienia podsumowań 
i wspólnego wypracowania wniosków w formie przygo-
towania propozycji pożądanych zmian legislacyjnych. 

W związku z powyższym w dniu 30 czerwca br. w Sali 
Konferencyjnej im. Orła Białego w  UMWO odbyło się 
seminarium pt. „Blaski i cienie ustawy o pieczy zastępczej”. 
Inicjatywa została zorganizowana przez ROPS w Opolu 
oraz PCPR w Brzegu. 

Gościem spotkania była m.in. Posłanka na Sejm RP 
Pani Janina Okrągły Członek Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny, Pani Karolina Majewska specjalista w Wydzia-
le Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji 
Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS, która omówi-
ła przewidywane zmiany w ustawie o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej i podzieliła się doświad-
czeniami w realizacji ustawy. Ponadto Pani Aleksandra 
Walas Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej 
ROPS w Opolu na podstawie regionalnego badania OIS, 
przedstawiła wybrane zagadnienia systemu wspierania 
rodziny i pieczy w województwie opolskim.

Z  uwagi na pracę uczestników w  trzech grupach ro-
boczych, seminarium było płaszczyzną wymiany do-
świadczeń i  poglądów oraz możliwością artykulacji 
uwag oraz propozycji zmian w  ustawie, z  poziomu 
zadań gminy, powiatu i  samorządu województwa. 
Moderatorami grup byli: Pani Małgorzata Kozak Za-
stępca Dyrektora MOPR w  Opolu (uwagi oraz propo-

Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek Uczestnicy seminarium

SEMINARIUM PN. „RÓŻNE OBLICZA POMOCY 
SPOŁECZNEJ”

W  dniach 6-7 lutego br. w  hotelu „Pod Złotą Koro-
ną” w Opolu odbyło się dwudniowe seminarium pn. 
„Różne oblicza pomocy społecznej”. W  seminarium 
uczestniczyło 70 przedstawicieli ośrodków pomocy 
społecznej oraz powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie z terenu województwa opolskiego. Uroczyste-
go otwarcia seminarium dokonał Pan Roman Kolek 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego. W  pierw-
szym dniu seminarium przeprowadzono dwa pane-
le dyskusyjne. Panel I  poświęcony był problematyce 
szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Swoje wy-
stąpienia zaprezentowali dr Sławomir Śliwa Prodzie-
kan Wydziału Pedagogicznego WSZiA w  Opolu, kie-
rownik OWES w Opolu, który przedstawił działalność 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu, Pani 
Marta Weber Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Przedsiębiorczości Społecznej w  Strzelcach Opol-
skich omówiła zagadnienie reintegracji społecznej 
i  zawodowej poprzez program zatrudnienia socjal-
nego. Kolejny prelegent Pan Krystian Warzecha peł-
niący funkcję koordynatora OWES w  Krapkowicach 
zaprezentował działania podejmowane w  ramach 
prowadzonego Ośrodka. Wystąpienie Pani Barbary 
Sadowskiej Wiceprzewodniczącej Fundacji Pomo-
cy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu dotyczyło nowych 
możliwości, jakie otwierają się przed ekonomią spo-
łeczną w  Polsce oraz szans, jakie stwarzają obecne 
perspektywy finansowe w  powiązaniu ze zmianami 
dotychczasowych form pomocy i  rozwojem poten-
cjału solidarności. Pomiędzy poszczególnymi wykła-

dami uczestnicy mieli okazję obejrzeć dwa odcinki 
reportaży telewizyjnych, pt. „Wędka zamiast ryby” 
promujące rozwój ekonomii społecznej w  regionie. 
Podsumowaniem panelu była dyskusja prowadzo-
na przez moderatora Wojciecha Goleńskiego dok-
toranta w  Katedrze Polityki Społecznej i  Gospodar-
czej Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach. 

Drugi panel dyskusyjny otworzyło wystąpienie Pani 
Zuzanny Grabusińskiej Radcy Ministra w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, która w sposób szczegółowy 
omówiła projektowane zmiany w  ustawie o  pomocy 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
rozwiązań. Następnie Pan Adam Kijak z  Obserwato-
rium Integracji Społecznej ROPS w Opolu przedstawił 
najważniejsze problemy społeczne w  województwie 
opolskim w  2013 r. w  perspektywie badań przepro-
wadzonych przez OIS, w  tym zagadnienia dotyczące 
specjalnej strefy demograficznej w  województwie 
opolskim. Podczas dyskusji Pani Grabusińska udzielała 
odpowiedzi na wiele pytań związanych z nowelizacją 
ustawy o pomocy społecznej, przybliżając tym samym 
uczestnikom planowane rozwiązania, które w  bez-
pośredni sposób dotyczą zmian w  funkcjonowaniu 
ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie.

Spotkanie drugiego dnia rozpoczął Pan Tomasz Hanzel 
z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 
UMWO, który przedstawił założenia perspektywy 
finansowej dla woj. opolskiego w  nowym okresie 
programowania na lata 2014 – 2020, w tym propozycje 

wsparcia dla osób starszych w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, m.in. opolski bon dla seniora. 
Zagadnienia dotyczące zjawiska starzenia się społe-
czeństwa i wsparcia udzielanego osobom starszym zo-
stały omówione przez dr Romanę Pawlińską – Chmarę 

pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego, 
Panią Teresę Rozmarynowską kierownika Domu Dzien-
nego Pobytu „Złota Jesień” w  Opolu oraz Pana Marka 
Ostrówkę pracownika socjalnego w  Domu Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
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Seminarium nt. „Prawa 
osób niepełnosprawnych, 
wykluczonych i starszych”

W  dniu 5 marca br. w  auli Uniwersytetu Opolskiego 
w  Studenckim Centrum Kultury odbyło się semina-
rium nt. „Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczo-
nych i  starszych”. Seminarium zostało zorganizowane 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opo-
lu oraz Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 50 osób 
– przedstawicieli instytucji pomocy i  integracji spo-
łecznej, tj. powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy spo-
łecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych 
domów samopomocy, warsztatów terapii zajęcio-
wej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 
ww. problematyką. Uroczystego otwarcia konferen-
cji dokonał Wicemarszałek Województwa Opolskie-
go Roman Kolek, Zastępca Dyrektora ROPS w  Opo-
lu Agnieszka Gabruk oraz Dziekan Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Opolskiego dr hab. prof. 
UO Piotr Stec. Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. 
Stanisław Leszek Stadniczeńko – Patron Uniwersy-
teckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”. 
    Ze względu na podejmowaną problematykę, semi-
narium zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.:

1)  PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – w ramach 
powyższego bloku zostały omówione zagadnie-
nia ochrony przed dyskryminacją osób niepełno-
sprawnych oraz system ochrony osób niepełno-
sprawnych w Polsce.

2)  PRAWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE – za-
prezentowane wystąpienia dotyczyły obowiązku 
aktywizacji osób bezrobotnych przez państwo 

w  kontekście prawa do pracy a  problemu wyklu-
czenia społecznego oraz przeciwdziałania społecz-
nemu wykluczeniu w kontekście aktów prawnych. 

3)  PRAWA OSÓB STARSZYCH – przedstawiono te-
matykę związaną z  obowiązkami administracji 
publicznej wobec osób starszych oraz praw osób 
starszych do nauki w  kontekście Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, pracownik 

naukowy Wydziału Prawa i Administracji UO dr Anna Pawlak, 

Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk, Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego dr hab. prof. 

UO Piotr Stec (od lewej strony).

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Patron Uniwersyteckiej 

Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”, pracownik naukowy 

Wydziału Prawa i Administracji UO dr Anna Pawlak, Zastępca 

Dyrektora ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk (od lewej strony).
Uczestnicy seminarium

Kierownik Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu Ewa Skirzewska, Posłanka na Sejm RP Janina Okrągły, Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, 

Dyrektor PCPR w Brzegu Aleksander Podgórny, Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu Małgorzata Kozak, Dyrektor PCPR w Kędzierzynie-Koźlu 

Elżbieta Czeczot (od prawej strony)

zycje zmian w ustawie z poziomu gminy), Pani Elżbieta 
Czeczot Dyrektor PCPR w Kędzierzynie – Koźlu (uwagi 
oraz propozycje zmian w ustawie z poziomu powiatu), 
Pani Ewa Skirzewska Kierownik Ośrodka Adopcyjnego 
ROPS w Opolu (uwagi oraz propozycje zmian w usta-
wie z poziomu samorządu województwa).

Zwieńczeniem seminarium była dyskusja nad wypra-
cowanymi uwagami oraz zmianami w ustawie. 
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Tytuł „Serce Dziecku”

Medal „Serce Dziecku” został przyznany po raz pierw-
szy 27 lat temu przez dzieci i młodzież z województwa 
opolskiego osobom dorosłym, które okazały im bez-
interesownie swoje zainteresowanie, pomoc i  wspar-
cie. W br. wnioski o nadanie wyróżnienia można było 
składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w  Opolu do 16 maja br. Ostatecznego wyboru Ka-
walerów dokonała Kapituła powołana Zarządzeniem 
Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła składa-
ła się z przewodniczących samorządów uczniowskich 
opolskich szkół zgłoszonych przez dyrektorów szkół. 
Osoby wytypowane do prac Kapituły charakteryzowa-

Zenobia Dobosiewicz – Pełka druhna, instruktorka hufca ZHP Opole-miasto, Rafał Neugebauer Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 

w Wołczynie, Wiceprezes Stowarzyszenia Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca” w Wołczynie, Barbara Kamińska Członkini Zarządu Województwa 

Opolskiego (od lewej strony)

Magdalena Szczotka LO nr III w Opolu, Krystyna Skrzynkowska PSP nr 2 w Opolu, Daniel Chętnicki ZSE w Opolu, Karol Fachet PG nr 4 w Opolu, 

Krzysztof Jadczak PSP nr 29 w Opolu, Agnieszka Kowara PZG nr 5 w Opolu (od lewej strony).

ły się ponadprzeciętną aktywnością 
i osiągnięciami w szkole i poza nią. 

W tym roku w skład Kapituły weszli: 

1) Krystyna Skrzynkowska – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu,

Wszystko co wielkie 

jest wielkie przez serce

C.K. Norwid

Spotkanie nt. propozycji 
zmian w ustawie 
o spółdzielniach socjalnych

Ministerstwo Pracy i  Polityki rozpoczęło pracę nad 
zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku 
z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Opolu w dniu 16 czerwca br. zorganizował spotka-
nie podczas którego omówione zostały propozycję 
zmian do ustawy o spółdzielniach socjalnych, a  także 
propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonaw-
czych dotyczących udzielania wsparcia przez Powiato-
we Urzędy Pracy osobom zakładającym spółdzielnie 
socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby 
wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.

Spotkanie poprowadził Pan Cezary Miżejewski – eks-
pert i wieloletni pracownik w resorcie pracy. Należał do 
autorów m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym i usta-
wy o spółdzielniach socjalnych, a także projektu ustawy 
o przedsiębiorstwie społecznym i krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. W  2009 r. został prze-
wodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Socjalnych. Pełni także funkcję w  składzie 
rady ekspertów społecznych i komitetu wykonawczego 
Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwa 
(EAPN), Rady Działalności Pożytku Publicznego przy 
MPiPS (kadencji 2012-2015) oraz członka zarządu Wspól-
noty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych WRZOS  
(od 2013 r.), od 2012 r. członek Zespołu ds. rozwiązań 
systemowych w zakresie ekonomii społecznej powoła-
ny mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Według Cezarego Miżejewskiego spółdzielczości so-
cjalnej sprzyjają przede wszystkim ludzie – spółdzielcy, 

którzy często nie zdają sobie sprawy ze swojego poten-
cjału i możliwości. Dlatego też ważna jest rola ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest znale-
zienie odpowiednich kandydatów, przygotowanie me-
rytoryczne, rynkowe i  wspieranie spółdzielców, już po 
podjęciu działań, z czym niestety jest w Polsce nie najle-
piej. Dlatego w nowej perspektywie unijnej, na tą kwe-
stie zwraca się największą uwagę. Spółdzielnia jak każde 
przedsiębiorstwo potrzebuje dostępu do pieniędzy: 
w formie pożyczek, wsparcia doradczego i szkoleniowe-
go. O sukcesie decyduje również świadomość decyden-
tów samorządu terytorialnego. Obecność na spotkaniu 
przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz podmiotów 
zaangażowanych w rozwój ES, posiadających ogromne 
praktyczne doświadczenie w  tym zakresie, przyczyni-
ło się do wymiany doświadczeń oraz zaproponowania 
rozwiązań korzystnie wpływających na funkcjonowanie 
spółdzielni, poprawiających system wsparcia. 

Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych Cezary Miżejewski, Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, Dyrektor WUP 

w Opolu Jacek Suski (od lewej strony).

Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 

Cezary Miżejewski
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WIADOMOŚCI

Znak Promocyjny Ekonomii 
Społecznej „Zakup Prospołeczny”

OPOLSKA KAPITUŁA ZNAKU PROMOCYJNEGO 
EKONOMII SPOŁECZNEJ „ZAKUP PROSPOŁECZNY” 
NADAŁA PIERWSZE CERTYFIKATY

Znak promocyjny produktów i  usług przedsię-
biorstw społecznych „Zakup Prospołeczny” jest już 
nadawany na Opolszczyźnie. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu w dniu 23 września 2013 r. 
podpisał umowę z  Fundacją im. Królowej Polski Św. 
Jadwigi (twórcy znaku) w sprawie możliwości certyfi-
kowania podmiotów ekonomii społecznej w regionie. 

W dniu 17 czerwca br. w siedzibie ROPS w Opolu odbyło 
się pierwsze posiedzenie Opolskiej Kapituły Znaku Pro-
mocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. 
Zgodnie z  przyjętymi Zasadami przyznawania Znaku 
promocyjnego Ekonomii Społecznej Kapituła przeprowa-
dziła postępowanie weryfikacyjne złożonych wniosków 
podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o cer-
tyfikację. Po przeprowadzonej dyskusji Kapituła podjęła 
decyzję o przyznaniu rekomendacji do posługiwania się 
Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Pro-
społeczny” dwóm podmiotom, tj. Zakładowi Aktywno-
ści Zawodowej w Branicach oraz Stowarzyszeniu na 
Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem” w Opolu. 

Przyznanie Znaku wyróżnia ww. jednostki, których 
produkty oraz świadczone usługi wykonywane są 
z  najwyższą starannością, spośród pozostałych pod-
miotów ekonomii społecznej działających na terenie 
Opolszczyzny. Przedmiotowa inicjatywa służy bowiem 
rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapra-
sza pozostałe podmioty ekonomii społecznej z terenu 
województwa opolskiego do dołączenia do grupy 
podmiotów certyfikowanych Znakiem Promocyjnym 
Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Dla PES 
z terenu Opolszczyzny posługiwanie się ww. Znakiem 
oznacza szeroko zakrojoną reklamę wśród społeczno-
ści lokalnej. Dodatkowe informacje znajdzie Państwo 
na stronach www.rops-opole.pl w  zakładce Centrum 
Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej. Romana Pawlińska – Chmara Uniwersytet Opolski, Dorota Lipin Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO (od lewej strony)

Jakub Goliński Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej, dr Sławomir Śliwa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu, Anna Pydych 

ROPS w Opolu, Ewa Tarlińska WUP w Opolu (od lewej strony)

2) Krzysztof Jadczak – Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,

3) Karol Fachet – Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Ko-
chanowskiego w Opolu, 

4) Agnieszka Kowara – Publiczne Gimnazjum nr 5 
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,

5) Magdalena Szczotka – Liceum Ogólnokształcące 
nr III im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu,

6) Daniel Chętnicki – Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

Pod obrady Kapituły trafiło siedem wniosków o nada-
nia Tytułu „Serce Dziecku”. Podczas pracowitego posie-
dzenia członkowie Kapituły zadecydowali, że w 2014 r. 
Tytuł „Serce Dziecku” otrzymają 2 osoby, tj.:

1) Pani Zenobia Dobosiewicz – Pełka – druhna, 
instruktorka hufca ZHP Opole-miasto, dla której 
z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili harcerze ze 
107 DH POWSINOGI im. Zygmunta Glogera Hufiec 
ZHP Opole-Miasto Chorągiew Opolska, 

2) Pan Rafał Neugebauer – Dyrektor Wołczyńskiego 
Ośrodka Kultury w Wołczynie, Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca” w  Woł-
czynie, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu 
wystąpili Julia Mendel z Rożnowa oraz uczestnicy 
zajęć i warsztatów organizowanych przez Wołczyń-
ski Ośrodek Kultury.

W  dniu 8 czerwca br. podczas XX Festynu Fundacji 
„Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mó-
zgowym” na Placu Wolności w Opolu odbyła się uro-
czysta dekoracja tegorocznych Kawalerów, którzy nie 
kryli zadowolenia i wzruszenia z przyznania tak szcze-
gólnego wyróżnienia. Decyzja dzieci, poza źródłem 
ogromnej radości i satysfakcji, stanowi dla nich dodat-
kowy bodziec do podejmowania kolejnych wyzwań na 
rzecz dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją przed otrzy-
maniem Medali, Kawalerowie musieli z uśmiechem na 
twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób odznaczo-
nych dokonali Członkini Zarządu Województwa Opol-
skiego – Barbara Kamińska, Dyrektor Departamentu 
Zdrowia i  Polityki Społecznej UMWO – Stanisław Łą-
giewka, Dyrektor ROPS w Opolu – Adam Różycki oraz 
dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.
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