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Słowo wstępne

Zakończył się drugi rok realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy 
i integracji społecznej w województwie opolskim” realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Pod-

działanie 7.1.3
Biuletyn, który pragnę Państwu zaprezentować, przedstawia podsumowanie całorocznej pracy oraz 

doświadczeń przy realizacji ww projektu, jak również aktualności, wydarzenia oraz inicjatywy podejmo-
wane z udziałem ROPS w Opolu. 

W ramach projektu w 2009 r. zorganizowaliśmy dla Państwa siedem modułów szkoleniowych,
w ramach których 441 pracowników instytucji pomocy integracji społecznej uzyskało wsparcie. Wspól-
nie z Państwem uczestniczyliśmy w spotkaniach, w których udział wzięło blisko 150 osób. Rozumiejąc, iż 
przygotowanie i realizacja projektów systemowych to przedsięwzięcie wymagające znacznego zaanga-
żowania, wiedzy oraz doświadczenia umożliwiliśmy korzystanie w ramach projektu z doradztwa specja-
listycznego, dzięki któremu otrzymaliście Państwo fachową pomoc w zakresie aktywnej integracji. W ra-
mach doradztwa udzielono dotychczas 263 godziny wsparcia dla 63 osób.

 Mam nadzieję, że niniejszy biuletyn posłuży Państwu jako źródło informacji i inspiracji oraz zachęci 
do tworzenia nowych ciekawych projektów przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Licząc
na dalszą współpracę zachęcamy także do dzielenia się z nami doświadczeniami, dobrymi praktykami 
na łamach naszego biuletynu.

SZANOWNI PAŃSWO !
Korzystając z okazji kończącego się roku 2009 pragnę życzyć Państwu wiele zadowolenia, sukcesów 

z podjętych wyzwań, spełnienia zamierzeń osobistych i zawodowych, a także entuzjazmu oraz energii do 
tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań w roku 2010. 

                Adam Różycki
         Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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Od 1 stycznia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Opolu realizował projekt syste-

mowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy 
i integracji społecznej w województwie opolskim”, 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3.

 Celem głównym projektu było wzmocnienie 
potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wo-
lontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej. 
Uczestnicy szkoleń udoskonalali zdolność do re-

agowania na potrzeby społeczne oraz niwelowanie 
czynników powodujących bierność zawodową, 
ubóstwo, a w konsekwencji marginalizację i wyklu-
czenie społeczne, podnosili kwalifikacje i umiejętno-
ści zawodowe oraz uaktualniali posiadaną wiedzę. 

Wartością dodaną projektu była jego komplek-

sowość, połączenie usługi szkoleniowej, doradczej, 
informacyjnej oraz utworzenie platformy porozu-
mienia i wymiany doświadczeń. 

W roku 2009 zostało przeprowadzonych 7 mo-
dułów szkoleniowych (prowadzonych systemem 
1-2-3 dniowym) o tematyce przygotowującej
do realizacji zadań określonych ustawą, służącej 
aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy jakości 
działania w sektorze problemów socjalnych, jak 

również wzmacniającej kompetencje zawodowe, 
umiejętności interpersonalne ww. pracowników 
w zakresie umiejętności pracy w zespole, zarządza-
nia, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodo-
wemu. Łącznie przeszkolono 441 pracowników (86 
dni szkoleniowych - w tym 688 godzin lekcyjnych) 
instytucji pomocy i integracji społecznej realizują-
cych działania w zakresie aktywnej integracji. 

Zdobyta przez uczestników szkoleń wiedza i umie-
jętności uzupełniane były o praktyczną pomoc 
2 specjalistów ds. doradztwa specjalistycznego, 
którzy udzielali informacji z zakresu rozwoju form 
aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy so-
cjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów po-
mocy społecznej ,nowych form i narzędzi wsparcia 
indywidualnego i środowiskowego, a także prawi-

Projekt Systemowy ROPS w Opolu 
- podsumowanie
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dłowego realizowania działań przewidzianych w ra-
mach PO KL (sporządzanie i realizacja projektów, 
w tym partnerskich). W ramach doradztwa (indy-
widualnego i grupowego) udzielono 263 godziny 
wsparcia dla 63 osób z 31 instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej. Z usług doradczych można było 
skorzystać w siedzibie ROPS poprzez osobiste kon-
takty odbiorców, telefoniczne, drogą e-mail, a także 
w siedzibach OPS i PCPR. 

W ramach zadania: PLATFORMA POROZUMIE-
NIA I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ zorganizowano 
zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dwa 
spotkania mające na celu budowanie porozumień 
pomiędzy systemem pracy i systemem pomocy 
społecznej, jak również wyminę doświadczeń po-
między instytucjami pomocy i integracji społecznej 
w zakresie realizacji zadań przewidzianych w pro-
jektach systemowych ops, pcpr. 

Pierwsze spotkania informacyjno – konsultacyjne 
odbyły się dniach 06.04.2009 r., 07.04.2009 r. oraz 
08.04.2009 r. Organizacja ww. spotkań wynikała 
z konieczności doprecyzowania zasad współpracy 
pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a po-
wiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji 
projektów systemowych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wynikający-
mi z wejściem w życie ustawy z 19 grudnia 2008r. 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008 r. z Nr 6 poz. 33). 

W spotkaniach uczestniczyło 91 osób – przed-
stawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzę-
dów pracy oraz ROPS w Opolu. Efektem spotkań 
było wypracowanie przykładowej ścieżki postępo-
wania przy nawiązywaniu partnerstw lub/i porozu-
mień oraz współpracy w zakresie procedur postę-
powania z klientami instytucji pomocy społecznej 
oraz powiatowych urzędów pracy.

W dniach 26-27 listopada 2009 r. odbyło się ko-
lejne spotkanie w ramach wyżej wymienionego za-
dania. Spotkanie miało na celu wymianę doświad-
czeń oraz podsumowanie działań podejmowanych
w projektach w roku 2009. W spotkaniu uczestni-
czyło 60 osób, dyrektorzy/kierownicy ops, pcpr, pra-

Seminarium szkoleniowe dla Domów Po-
mocy Społecznej

Dnia 23 października 2009 r. zostało zorganizowa-
ne w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu seminarium szkoleniowe pt. „Funkcjo-
nowanie DPS w kontekście zmian dotyczących zasad 
udzielenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom 
DPS”. Podczas szkolenia prowadzonego przez  Panią 
Zuzannę Grabusińską – Radcę Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zostały omówione wymagania wynikają-
ce ze standardów świadczonych usług w DPS. W szko-
leniu uczestniczyło 45 dyrektorów/kierowników do-
mów pomocy społecznej z województwa opolskiego.

cownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. 
Podczas spotkania przybliżono uczestnikom:
- znaczenie ewaluacji w projektach współfinanso-

wanych ze środków Unii Europejskiej, 
- zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w pro-

jektach PO KL, 
- pracę socjalną z osobami bezdomnymi na podsta-

wie włoskich doświadczeń oraz przedstawiono 
podsumowanie działań zrealizowanych we wdra-
żanych na poziomie województwa projektach 
systemowych oraz konkursowych ops i pcpr. 
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Pojęcie „gospodarka społeczna” jest w Polsce okre-
śleniem względnie mało znanym, a jednocześnie 

dotyka wielu sfer życia społecznego. Podstawowym 
wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych w ob-
rębie ekonomii społecznej jest nadrzędność celów 
społecznych nad działalnością nastawioną na zysk.

Polską strukturę podmiotów gospodarki społecz-
nej tworzą obok stowarzyszeń, fundacji, organizacji 
spółdzielczych również nowe formy organizacyjne, 
tj. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawo-
dowej dla osób niepełnosprawnych, kluby integra-
cji społecznej, centra integracji społecznej dla grup 
długotrwale wykluczonych z rynku pracy, warsztaty 
terapii zajęciowej oraz partnerstwa lokalne. Główne 
kierunki działania to produkcja i świadczenie różno-
rakich usług społecznych.

Mimo wielości form prawnych istnieje pewien ze-
spół cech wspólnych wszystkim tym podmiotom: 
- pierwszeństwo celów indywidualnych i społecz-

nych ponad zyskiem, 
- otwarte i dobrowolne członkostwo, 
- demokratyczna kontrola członków, 
- połączenie potrzeb członków/użytkowników
 i/lub potrzeb ogólnych, 
- obrona i realizacja wartości solidarności i odpo-

wiedzialności, 
- autonomiczne zarządzanie i niezależność 

od władz publicznych, 
- przeznaczanie wypracowanego zysku do realiza-

cji celów stabilnego rozwoju, realizacji usług
 dla członków lub usług ogólnych. 
Czy istnieje potrzeba rozwoju gospodarki spo-

łecznej w województwie opolskim?
Odpowiedzią na postawione pytanie jest analiza 

sytuacji społecznej mieszkańców Opolszczyzny 
przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Opolu, która wykazała znaczne 
pogorszenie warunków życia wielu osób. Potwier-

Wsparcie dla opolskiego modelu 
ekonomii społecznej 
– projekt systemowy ROPS w Opolu

dzeniem tej diagnozy są raporty z badań oraz opra-
cowania eksperckie zawarte m.in. w „Wojewódzkiej 
Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-
2015” oraz w  „Wojewódzkiej Strategii Integracji 
i Polityki Społecznej na lata 2007–2009”. Bieżący 
monitoring (meldunki, raporty) prowadzony przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opo-
lu wskazuje, jak wielka jest skala występowania 
problemów społecznych mających ścisły związek 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Głów-
nym powodem takiego stanu jest doraźny charakter 
udzielanego wsparcia, co sprawia, że sytuacja osób 
potrzebujących zasadniczo nie ulega poprawie. 
Zachodzi zatem konieczność zmiany podejścia
do obecnie stosowanej praktyki rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Kluczowym wyzwaniem jest 
skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu przez wprowadzenie mechanizmów i instru-
mentów, które umożliwiłyby podjęcie zatrudnienia 
zwłaszcza przez osoby długotrwale bezrobotne. 
Potencjalnie jedną z najskuteczniejszych metod 
może okazać się ekonomia społeczna i działające 
w jej ramach przedsiębiorstwa społeczne. 

W krajach UE sektor ekonomii społecznej tworzy 
ponad milion instytucji, oferujących ok.11 mln miejsc 
pracy i wytwarzających 10% PKB. W Polsce ten sektor 
liczy ok. 90 tys. podmiotów zatrudniających niemal 
0,5 mln osób (Manifest Ekonomii Społecznej, Gdańsk, 
czerwiec 2008r.) Jak dotąd nie powstała żadna 
spójna strategia, która określałaby kierunki rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w województwie opol-
skim. Rozwój gospodarki społecznej wymaga syste-
mowego wsparcia ze strony władz samorządowych. 
W tym celu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Opolu rozpoczął realizację projektu pn. „Wsparcie 
dla opolskiego modelu ekonomii społecznej”. Termin 
jego realizacji przypada na okres od 1 września 2009r. 
do 31 grudnia 2010r. 
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Grupę docelową projektu stanowić będą:
- osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem spo-

łecznym, 
- osoby pracujące, zainteresowane ideą ekonomii 

społecznej, 
- przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej,
- przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i po-

wiatowych urzędów pracy.
Ważniejsze rezultaty projektu:
- utworzenie przy Regionalny Ośrodku Polityki 

Społecznej w Opolu Centrum Promocji i Rozwoju 
Gospodarki Społecznej, jako instytucji wspierają-
cej ekonomię społeczną, promującą zatrudnienie 
w sektorze ekonomii społecznej oraz świadczącą 
podmiotom ekonomii społecznej, instytucjom 
i osobom fizycznym usługi prawne, księgowe, 
marketingowe oraz doradztwo i szkolenia,

- powstanie Opolskiej Grupy Doradczej- organu po-
mocniczego przy Marszałku Województwa Opol-
skiego.

- wypracowanie jednolitej strategii rozwoju gospo-
darki społecznej w województwie opolskim,

- opracowanie międzysektorowego programu edu-
kacyjnego dotyczącego gospodarki społecznej,

- utworzenie partnerstwa regionalnego na rzecz 
rozwoju gospodarki społecznej.
Wdrożenie wspólnej, jednolitej polityki w ob-

szarze ekonomii społecznej w województwie 
opolskim pozwoli na zaoszczędzenie olbrzymich 
środków publicznych przeznaczanych na doraźną 
pomoc socjalną.

Przedsiębiorczość społeczna może zatem stać się 
ważnym czynnikiem poprawy spójności społecznej 
i sprzyjać zatrudnieniu osób długotrwale bezro-
botnych i znajdujących się w trudnym położeniu. 
Ponadto może przyczynić się do wyzwolenia wciąż 
nie w pełni wykorzystanego potencjału tych osób, 
zmniejszenia deficytu w dostępie do usług spo-
łecznych i tym samym przyczynić się do poprawy 
sytuacji społeczno- gospodarczej regionu.

Obserwatorium Integracji Społecznej
–nowa jednostka badawcza ds. badań i analiz 
w ROPS w Opolu

Obserwatorium Integracji Społecznej w Regio-
nalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 

powstało na mocy umowy z 9 czerwca 2009 r. 
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warsza-
wie (państwowej jednostki budżetowej podległej 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej), realizu-
jącego projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej 
integracji” – w związku z Działaniem 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecz-
nej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z zapisami umowy Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Opolu zobowiązał 
się do utworzenia jednostki analityczno-badawczej 
zajmującej się identyfikacją regionalnych proble-
mów społecznych oraz informowaniem o instytu-
cjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

W związku z tym działania Obserwatorium mają 

służyć przede wszystkim podmiotom i instytucjom 
działających w obszarze aktywnej polityki społecz-
nej, zwłaszcza instytucjom gminnym i powiato-
wym, tj. ośrodkom pomocy społecznej i powiato-
wym centrom pomocy rodzinie. 

Obserwatorium prowadzić będzie monitoring 
i ocenę efektywności działań prowadzonych w re-
gionie w zakresie aktywnej polityki społecznej, 
której celem jest reintegracja i zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu.

W szczególności działania OIS obejmują:
• gromadzenie danych nt. problemów społecz-

nych występujących w środowiskach lokalnych, 
które będą mogły być wykorzystywane w opra-
cowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych,

• monitorowanie działalności instytucji sprzyjają-
cych aktywnej integracji, 
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Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim 
wg stanu na 31.12.2008 r. opracowano na pod-

stawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, sprawoz-
dawczości wojewódzkiej z zakresu pomocy spo-
łecznej (Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych 
świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w na-
turze i usługach za I-XII 2008 r.), a także publikacji 
naukowych z zakresu ekonomii i polityki społecznej 
oraz materiałów własnych ROPS w Opolu.

Celem określenia stopnia zagrożenia ubóstwem 
w woj. opolskim przyjęto metodę ekonometrycz-
no-statystyczną umożliwiającą wielowymiarową 
analizę zjawiska ubóstwa (wielowymiarowa analiza 
porównawcza).

Pozwala na określenie stopnia zagrożenia ubó-
stwem w poszczególnych gminach woj. opolskiego 
i ustalenie, które z nich są najbardziej, a które naj-
mniej zagrożone ubóstwem.

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. 
opolskim-wg stanu na 31 grudnia 2008 r.
Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana 
na podstawie metody wzorca rozwoju

W oparciu o przyjętą metodę wzorca rozwoju, usta-
lono dla każdej gminy wskaźnik wzorca rozwoju, okre-
ślający stopień zagrożenia ubóstwem. Wskaźnik ten 
mieści się w przedziale od 0 do 1, przy czym wskaźniki 
bliskie 0 określają najwyższe zagrożenie ubóstwem, 
a bliskie 1 – zagrożenie najmniejsze.

W ustaleniu tego wskaźnika wykorzystano 
4 zmienne:

• liczbę zarejestrowanych bezrobotnych (ogółem 
na terenie gminy),

• liczbę osób w rodzinach otrzymujących pomoc 
społeczną z powodu ubóstwa,

• liczbę osób w rodzinach wielodzietnych, obję-
tych pomocą społeczną,

• liczbę osób w rodzinach niepełnych, objętych 
pomocą społeczną.

W ramach tego wyodrębniono 4 poziomy zagro-
żenia ubóstwem:

• analizowanie skuteczności realizowanych projek-
tów i stosowanych form pomocy przez instytu-
cje aktywnej integracji, 

• zbieranie i udostępnianie istniejących opraco-
wań, raportów, danych dotyczących aktywnej 
integracji, 

• upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych 
rozwiązań z zakresu pomocy społecznej, 

• upowszechnianie informacji nt. realizowanych 
w regionie projektów.

Siedziba Obserwatorium Integracji Społecz-
nej mieści się przy ul. Zielonogórskiej 3 (budynek 
REMAK SA) – III piętro. 

W Obserwatorium zatrudnione są 4 osoby (kie-
rownik i 3 pracowników). Wszyscy pracownicy 
mają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie 
do realizacji planowanych zadań, które opierać
się mają na:

• badaniu, monitorowaniu i analizowaniu zjawisk 
i problemów społecznych w regionie, 

• formułowaniu rekomendacji zmian w prowa-
dzonych działaniach lub proponowaniu nowych 
działań, 

• upowszechnianiu wyników swojej działalności. 
Obserwatorium Integracji Społecznej w Opolu 

formalnie rozpoczęło działalność w sierpniu 2009 r.
tj. po zatrudnieniu wszystkich pracowników. Jest 
pierwszą placówką, która powstała w kraju. 

Monitoringiem realizacji zadań merytorycznych 
OIS będzie zajmował się Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych w Warszawie (dyr. IRSS – dr Joanna 
Staręga-Piasek).

Kontakt do OIS tel/fax 77 4416495 , 77 441696
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wysoki
0,000 - 0,500

umiarkowany
0,501 - 0,600

niski
0,601 - 0,700

bardzo niski
0,701 - 1,000

Wilków

Wołczyn
NAMYSŁÓW

Domaszowice

Byczyna

Lubsza

Świerczów

BRZEG

Olszanka

Grodków

KLUCZBORK

Kamiennik

Paczków
Otmuchów

PakosŁawice

Skoroszyce

Głuchołazy

NYSA

PRUDNIK

Korfantów

Łambinowice

Niemodlin

Popielów

Pokój

Murów
Lasowice
  Wielkie

Biała
Prudnicka

Tułowice

Głogówek

Strzeleczki

GŁUBCZYCE

Prószków

Komprachcice

    Dąbrowa

Dobrzeń
  Wielki

Łubniany

Turawa

Branice
Kietrz

Baborów

Pawłowiczki

KRAPKOWICE

Gogolin

Tarnów
Opolski

OPOLE
Chrząstowice

Walce

  Polska
Cerekiew

Reńska
  Wieś

Cisek

Bierawa

KĘDZIERZYN - KOŹLE

Zdzieszowice
Leśnica

Izbicko

Lubrza

Ozimek

 STRZELCE  OPOLSKIE

Ujazd

Jemielnica Zawadzkie

Kolonowskie

Zębowice

Skarbimierz

Rudniki

Dobrodzień

Praszka

OLESNO

Radłów

Gorzów 
 Śląski

Lewin Brzeski

- wysoki (0,000 – 0,500),
- umiarkowany (0,501 – 0,600),
- niski (0,601 – 0,700),
- bardzo niski (0,701 – 1).

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opol-
skim – wyniki badań

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim 
obliczony wg metody wzorca rozwoju – stan 
na 31.12.2008 r.

Metoda wzorca rozwoju pozwoliła ustalić, 
że wysoki stopień zagrożenia ubóstwem w 2008 r. 
występuje w 10 gminach Opolszczyzny, a umiarko-
wany w 39 gminach. Natomiast niski i bardzo niski 
stopień ubóstwa odnotowano odpowiednio w 16 
i 6 gminach województwa.

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że:

1) w woj. opolskim występuje najmniej-
sze zagrożenie ubóstwem egzystencjal-
nym w kraju (wg GUS średni wskaźnik 
dla Polski wynosi 10,6 proc. i waha się 
od najniższego na Opolszczyźnie - 6,8 
proc., do najwyższego w woj. święto-
krzyskim – 18,0 proc.),
2) najbardziej zagrożone ubóstwem 
są gminy zlokalizowane na zachodzie 
i północy woj. opolskiego, szczególnie 
w powiatach: kluczborskim, brzeskim, 
namysłowskim i nyskim,
3) w najbardziej korzystnej sytuacji 
na tle innych gmin w województwie 
znajdują się gminy w powiatach opol-
skim ziemskim, strzeleckim, oleskim 
i kędzierzyńsko-kozielskim,
4) w 2008 r. było:
• 39 gmin o umiarkowanym stopniu 
zagrożenia ubóstwem (55 proc. wszyst-
kich gmin województwa),
• 22 gminy o niskim i b. niskim zagroże-
niu ubóstwem (31 proc.),

• 10 gmin o wysokim zagrożeniu ubóstwem 
(14 proc.).

5) w porównaniu do badań przeprowadzonych 
w 1999 r. i 2007 r.:

• nastąpił wzrost wartości najniższego wskaźni-
ka miary rozwoju z 0,330 (w 1999 r.) do 0,477 

 (w 2008 r.), tj. o 147 pkt.
• o 7 zmalała liczba gmin o niskim i b. niskim stopniu 

zagrożenia ubóstwem (w porównaniu do 2007 r.)
• o 5 zmalała liczba gmin o wysokim wskaźniku 

ubóstwa (w porównaniu do 2007 r.)
• od 1999 r. obserwuje się tendencję do po-

większania się grupy gmin, w których stopień 
zagrożenia tym zjawiskiem jest umiarkowany. 
Oznacza to, że wyrównują się dysproporcje 
między gminami województwa, co prowadzi 
do występowania ubóstwa w coraz większej 
liczbie gmin na poziomie „średnim” (zwiększa 
się liczba gmin, w których sytuacja ta odbiega 
od tych „najgorszych”, jak i tych „najlepszych”),



10

BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
RM

A
C

YJ
N

Y 
- g

ru
dz

ie
ń 

20
09

W drugim kwartale 2009 roku Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Opolu przepro-

wadził badania w warsztatach terapii zajęciowej, 
środowiskowych domach samopomocy i zakła-
dach aktywności zawodowej oraz organizacjach 
pozarządowych działających na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, których celem było zdiagnozowanie 
poziomu realizacji przez ośrodki wsparcia potrzeb 
osób niepełnosprawnych, związanych z: barierami 
architektonicznymi, komunikacyjnymi; sprzętem 
rehabilitacyjnym; prowadzoną opieką, terapią, 
rehabilitacją i edukacją; prowadzoną działalnością 
kulturalno-rekreacyjną; zaspokajaniem potrzeb 
socjalno-finansowych; zaspokajaniem potrzeb 
dotyczących pracy; podejmowaniem działań in-
tegracyjnych ze społecznością lokalną. Do badań 
przystąpiło 26 ośrodków: 15 wtz, 9 śds oraz 2 zaz-y 
oraz 18 organizacji pozarządowych działających 
na Opolszczyźnie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych 
związanych z barierami architektonicznymi, ko-
munikacyjnymi, sprzętem rehabilitacyjnym. Wy-
niki badań wskazują, iż 65 % badanych ośrodków 
jest przystosowanych w pełnym zakresie do po-

Potrzeby osób niepełnosprawnych 
i ich realizacja przez ośrodki wsparcia 
dziennego 
- raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

trzeb osób niepełnosprawnych, a 35 % – częścio-
wo. Ośrodki częściowo przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, w celu pełnego przysto-
sowania budynku lub pomieszczeń, wskazywały 
potrzebę wykonania następujących prac: dojazd do 
budynku; montaż poręczy i uchwytów w ciągach 
komunikacyjnych; montaż urządzeń do transpor-
tu pionowego; montaż uchwytów ułatwiających 
korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych; 
modernizacja łazienek; likwidacja progów lub zróż-
nicowania poziomu podłogi; ułożenie wykładziny 
antypoślizgowej; przystosowanie drzwi; inne prace 
remontowo – budowlane. 73 % badanych ośrod-
ków odpowiedziało, że posiadany sprzęt w pełni za-
spokaja potrzeby osób niepełnosprawnych, a  „czę-
ściowo zaspokaja” w 27 % badanych placówek. Ba-
dane ośrodki wskazywały na brak następujących 
sprzętów i środków: sprzętu z fizykoterapii; sprzętu 
rehabilitacyjnego (roweru treningowego stacjonar-
nego); sprzętu do ćwiczeń ogólnousprawniających 
(UGUL); sprzętu do hydroterapii.

Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych 
w zakresie posiadanego przez ośrodki środka 
transportu. 33 % badanych ośrodków stwierdziło, 

6) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wy-
płata zasiłków okresowych i zasiłków celowych 
jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym, lecz wysokość tych świadczeń 
jest „uznaniem” gminy, co powoduje, że między 
gminami województwa istnieje dużą rozbieżność 
w wysokości przyznawanych świadczeń. Średnio-
roczna wartość pomocy pieniężnej finansowanej 
ze środków własnych gminy przypadająca na jed-
ną osobę wyniosła w województwie 466 zł (bez 

pomocy materialnej i niematerialnej finansowa-
nych ze środków własnych),

7) najważniejszą przyczyną wpływającą na ogra-
niczenie zjawiska ubóstwa w województwie był 
spadek bezrobocia (w 2008 r. - w porównaniu do 
2007 r. - nastąpił spadek stopy bezrobocia o 2,1 
pkt. proc., co wpłynęło na wielkość wskaźników 
stopnia zagrożenia ubóstwem).
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iż posiadane samochody osobowe nie są przysto-
sowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Utrudnieniem, wg badanych ośrodków, jest brak 
zamontowanego w samochodzie podnośnika 
dla osób na wózkach inwalidzkich. Ponadto, w przy-
padku konieczności przewozu większej liczby osób 
niepełnosprawnych samochody osobowe wyko-
nują kilkakrotne kursy, by dowieźć uczestników 
i podopiecznych do badanych ośrodków (i odwieźć 
do domów) – co powoduje, iż traci się więcej czasu 
na transport osób niepełnosprawnych. 

Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych 
w zakresie prowadzonych przez ośrodki form te-
rapii, rehabilitacji, edukacji i opieki. W badanych 
ośrodkach prowadzone są różnorodne działa-
nia zmierzające do osiągnięcia, przy aktywnym 
uczestnictwie osób niepełnosprawnych, lepszego 
ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Od-
bywa się to za pomocą różnych form terapii i reha-
bilitacji. Według 69 % badanych ośrodków, w pełni 
zaspokajają one potrzeby osób niepełnosprawnych 
w zakresie prowadzonych form terapii, rehabilitacji, 

edukacji i opieki. Natomiast 31 % badanych ośrod-
ków zgłaszało wiele problemów, które uniemożli-
wiały pełne zaspokojenie potrzeb osób niepełno-
sprawnych w omawianym zakresie. Dotyczyły one 
m.in.: niewystarczających środków finansowych 
na rozszerzenie działalności ośrodka o nowe formy 
terapii i rehabilitacji; braku współpracy ze strony 
rodziców osób niepełnosprawnych w zakresie 
niezbędnych konsultacji specjalistycznych; niewy-
starczającej kadry; braku możliwości kontynuacji 
dalszej rehabilitacji zawodowej w innym ośrodku 
(zaz); braku możliwości zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy.

Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych 
związanych z prowadzoną przez ośrodki działalno-
ścią kulturalno-rekreacyjną. Uzupełnieniem rehabi-
litacji społecznej w badanych ośrodkach są prowa-
dzone zajęcia rekreacyjno – kulturalne. Wśród nich 
najczęstszymi są: wycieczki krajoznawcze, wyciecz-
ki kulturalne, wieczorki taneczne, wystawy, konkur-
sy, produkcje artystyczne, zawody sportowe, basen, 
imprezy integracyjne. 54 % ośrodków stwierdziło, 

Tabela. Liczba osób niepełnosprawnych (ON) w zbadanych ośrodkach wsparcia z podziałem na powiaty

Lp Powiat

Liczba ON wg 
Narodowego 
Spisu
Powszechnego
z 2002r.

Liczba 
bezrobotnych ON 
zarejestrowanych w 
pup (wg stanu na 
31.12.2008r.)

Liczba ON 
objętych 
rehabilitacją 
zawod. i społ.  ze 
śr. PFRON
w 2008r.

Liczba ośrodków 
wsparcia w 
powiecie

Liczba ON
w zbadanych 
ośrodkach 
wsparcia

Liczba ON 
oczekujących 
na miejsce
w zbadanych 
ośrodkach

1 brzeski 10 977 279 2 678 3 wtz 70 36

2 głubczycki 6 294 107 1 392
1 wtz, 1 śds,

 1 zaz
123 12

3 k -kozielski 10 388 209 1 866 1 wtz, 1 śds 127 12

4 kluczborski 7 542 124 997 1 wtz, 1 śds 75 3

5 krapkowicki 4 897 75 494 1 wtz, 1 śds 71 5

6 namysłowski 4 947 132 1 474 1 wtz, 1 śds 25 5

7 nyski 16 448 244 3 115 2 wtz, 1 śds 121 7

8 oleski 6 490 60 861 2 wtz, 1 śds 92 5

9 opolski  ziem. 11 150 272 1 231 1 wtz 30 3

10 m. Opole 13 288 1 720
1 wtz, 2 śds, 

1 zaz
110 22

11 prudnicki 6 816 109 714 1 śds 58 0

12 strzelecki 7 516 112 2 505 1 wtz, 1 śds 79 3

Razem 106 753 1 723 19 047 28 981 113
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iż w pełni zaspokaja potrzeby osób niepełno-
sprawnych w tym zakresie, 38 % - częściowo 
zaspokaja, a 8 % ośrodków nie zaspokaja. Brak 
zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych 
w zakresie posiadanych przez ośrodki obiektów re-
kreacyjnych i prowadzenia zajęć rekreacyjno – kul-
turalnych dotyczył głównie: braku posiadania oraz 
braku dostępu do różnych obiektów, m.in. boiska, 
sali sportowej czy gimnastycznej, basenu, terenu 
rekreacyjnego; zbyt małej powierzchni ośrodka 
i braku środków finansowych na jego rozbudowę, 
w tym pomieszczeń, w których mogłyby odbywać 
się różnorodne zajęcia rekreacyjno - kulturalne.

Zaspokajanie przez badane ośrodki potrzeb so-
cjalno – finansowych osób niepełnosprawnych. 
27 % badanych ośrodków stwierdziło, iż nie udziela 
pomocy socjalno - finansowej dla osób niepełno-
sprawnych. Uzasadniały to tym m.in., iż nie mają 
na to środków finansowych, osoby niepełnospraw-
ne nie występują o taki rodzaj pomocy, potrzeby 
te zaspokajają i realizują inne jednostki – np. ośrod-
ki pomocy społecznej, centra interwencji kryzyso-
wej, PCK, Caritas. Pozostałe ośrodki (73 %) udzielają 
osobom niepełnosprawnym wsparcia finansowe-
go i rzeczowego (m.in. przekazywanie darowizn, 
ubrań, mebli, żywności). 

Zaspokojenie przez badane ośrodki potrzeb osób 
niepełnosprawnych związanych z pracą. Głównym 
celem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, prowadzonej w badanych 
ośrodkach jest umożliwienie tej grupie osób prze-
zwyciężania barier napotykanych w życiu codzien-
nym, nie pozwalających na pełne zaspokojenie 
ich praw oraz na realizację potrzeb społecznych 
i zawodowych. Kształcenie umiejętności pozwa-
lających na pełnienie ról społecznych, nabywanie 
umiejętności zawodowych, przyuczenie do za-
wodu oraz przekwalifikowanie lub podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych osób niepełnospraw-
nych odbywa się głównie w prowadzonych 
przez badane ośrodki pracowniach i warsztatach. 
Na pytanie „Czy ośrodek udziela pomocy w poszu-
kiwaniu pracy?”, 23 % badanych ośrodków udzieliło 
odpowiedzi – „tak, w przypadku każdej osoby” oraz 
58 % ośrodków – „tak, ale tylko dla części osób tego 

wymagających”. Według ośrodków, które udzielają 
pomocy dla części osób tego wymagających lub 
nie udzielających pomocy w omawianym zakresie, 
nie wszystkie osoby niepełnosprawne kwalifikują 
się do podjęcia zatrudnienia – z uwagi na stopień 
niepełnosprawności, rodzaj schorzenia, wiek osób 
niepełnosprawnych. Pomoc uzyskują ci niepeł-
nosprawni, którzy są już gotowi do zatrudnienia 
na chronionym lub otwartym rynku pracy i najczę-
ściej jest to: pomoc przy pisaniu CV, przy komple-
towaniu dokumentów, przy szukaniu ofert pracy, 
przy rejestracji w pup, przy nawiązaniu kontaktu 
z pracodawcą, napisanie rekomendacji, przepro-
wadzenie dodatkowych szkoleń. Na pytanie „Czy 
formy pomocy udzielanej osobom niepełnospraw-
nym w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia za-
spokajają potrzeby osób niepełnosprawnych?” 48% 
badanych ośrodków odpowiedziało, że w pełni 
zaspokajają, 35 % - że częściowo i 17 % - że nie 
zaspokajają Brak zaspokojenia potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, związanych z uzyskaniem zatrud-
nienia według badanych, wiąże się najczęściej z: 
brakiem ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, 
w tym osób upośledzonych umysłowo na otwar-
tym bądź chronionym rynku pracy; niewystarcza-
jącą liczbą placówek zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne (zakładów pracy chronionej, zakładów 
aktywności zawodowej); brakiem staży i praktyk 
zawodowych na otwartym rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych, dzięki którym osoby te zdoby-
łyby umiejętności praktyczne oraz poznałyby swoją 
wartość; brakiem szkoleń zawodowych zakończo-
nych uzyskaniem świadectwa lub certyfikatu; bra-
kiem doświadczenia zawodowego osób niepełno-
sprawnych; lękiem i obawami osób niepełnospraw-
nych i ich rodziców przed utratą przysługujących 
im świadczeń, renty. 

Najwięcej osób niepełnosprawnych przebywa-
jących w badanych ośrodkach (105 osób) może 
podjąć zatrudnienie na chronionym rynku pracy, 
jednakże wyłącznie pod nadzorem innego pra-
cownika (asystenta). Na otwartym rynku pracy, 
pomoc asystenta jest niezbędna dla 32 osób nie-
pełnosprawnych. Pracę samodzielną, bez żadnych 
ograniczeń mogą wykonywać: na otwartym rynku 
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pracy – 22 osoby niepełnosprawne oraz w zakła-
dach pracy chronionej – 10 osób. W latach 2006-
2008 pracę rozpoczęło 66 osób niepełnosprawnych, 
podopiecznych badanych ośrodków: na chronio-
nym rynku – 22 osoby; na otwartym rynku pracy 

– 28 osób oraz samodzielną działalność podjęło 
16 osób.

Podejmowanie działań mających na celu inte-
grację osób niepełnosprawnych ze społecznością 
lokalną. Wszystkie badane ośrodki (100%) podej-
mują różne działania, które mają na celu integrację 
osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. 
Najczęściej są to : festyny integracyjne; kiermasze 
okolicznościowe połączone z prezentacją i sprze-
dażą wyrobów osób niepełnosprawnych; wyjazdy 
i wycieczki integracyjne; festiwale i przeglądy twór-
czości osób niepełnosprawnych; imprezy i zawody 
sportowe; bale i zabawy taneczne. 

Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych 
przez funkcjonujące w lokalnym środowisku ośrod-
ki wsparcia dziennego osób niepełnosprawnych 

– wg zbadanych organizacji pozarządowych. 

Na pytanie „Czy Państwa organizacja współpracuje 
z funkcjonującymi w lokalnym środowisku ośrod-
kami wsparcia dziennego osób niepełnosprawnych 
tj. warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi 
domami samopomocy oraz zakładami aktywności 
zawodowej?” : 40 % zbadanych organizacji dekla-
ruje współpracę z funkcjonującymi w lokalnym 
środowisku ośrodkami wsparcia dziennego osób 
niepełnosprawnych przy organizowaniu wspól-
nych przedsięwzięć (m.in. imprez plenerowych, 
wystaw, konkursów, festynów), mających na celu 
integrację osób niepełnosprawnych ze środowi-
skiem i społecznością lokalną; 43 % zbadanych or-
ganizacji współpracuje w zakresie zaspokajania róż-
norodnych potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, socjalno-finan-
sowych, leczniczych, edukacyjnych, związanych 
z pracą); 17 % zbadanych organizacji współpracuje 
w innym zakresie niż wyżej wymienione (np. po-
przez prowadzenie wtz i śds, w przypadkach gdy 
organizacja jest organem założycielskim placówki; 
przy opracowywaniu programów terapeutycznych 

Powiat wtz śds zaz inna instytucja Rodzaj innej  instytucji

brzeski 1 1

głubczycki 1 - zpch

kędzierzyńsko- 
kozielski 1 1 1 - mieszkania chronione

kluczborski 1 1 - dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

nyski 1

oleski 1 1 - instytucja dla osób upośledzonych znacznie, które nie 
kwalifikują się do wtz

m.  Opole 1 1 2 3

- spółdzielnia socjalna, 
- instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych       

w zakresie sportu 
- kompleksowy ośrodek obejmujący opieką osoby nie-

pełnosprawne

strzelecki 1 1 1

Razem 3 4 7 7

Tabela. Zapotrzebowanie na utworzenie dodatkowych instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego
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W dniach 08-09 grudnia 2009 r. Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował 

dwudniowy cykl szkoleniowy dla osób realizujących 
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie tj. pracowników pomocy społecznej, po-
licji, służby zdrowia, sądów i edukacji. W szkoleniu 

oraz przy realizacji wspólnych projektów). Nato-
miast w odpowiedzi na pytanie „Czy według Pań-
stwa opinii istnieje potrzeba utworzenia na terenie 
gminy/powiatu dodatkowej instytucji działającej 
na rzecz osób niepełnosprawnych” zdecydowana 
większość badanych organizacji pozarządowych 
(78 %) odpowiedziała, że taka potrzeba istnieje.

Zaprezentowane wyniki badań wskazują na ko-
nieczność podejmowania wielu działań zmierzają-
cych do poprawy warunków życia i bardziej aktyw-
nego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym:

1 Tworzenie warunków do rozwoju funkcjonują-
cych ośrodków działających na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w zakresie pełnego przystosowania 
tych placówek do potrzeb osób niepełnospraw-
nych związanych z barierami architektonicznymi, 
komunikacyjnymi, sprzętem rehabilitacyjnym.

2 Doposażenie ośrodków w sprzęt rehabilitacyj-
ny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
oraz środki transportu do przewozu osób niepełno-
sprawnych. 

3 Rozszerzanie działalności ośrodków o nowe for-
my terapii i rehabilitacji.

4 Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, 
podopiecznych ośrodków wsparcia do obiektów 
kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.

5 Z uwagi na limit miejsc w badanych ośrodkach 
i dużą liczbę osób niepełnosprawnych oczekują-
cych w kolejce na przyjęcie do wtz, śds czy zaz, 
istotną byłaby rozbudowa ośrodków istniejących 
bądź utworzenie dodatkowych instytucji działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych.

6 Zwiększenie możliwości kontynuacji rehabilita-
cji zawodowej w innym ośrodku (np. po wtz - w za-
kładzie aktywności zawodowej).

7 Zwiększenie liczby placówek zatrudniających 
osoby niepełnosprawne (zakładów pracy chronio-
nej, zakładów aktywności zawodowej) oraz insty-
tucji na otwartym rynku pracy, w których osoby 
niepełnosprawne mogłyby odbywać szkolenia, 
praktyki lub staż zawodowy.

8 Podejmowanie działań promujących zatrud-
nienie osób niepełnosprawnych w administracji 
rządowej i samorządowej, zgodnie z projektowa-
ną nowelizacją ustaw o służbie cywilnej i ustawy 
o pracownikach samorządowych.

9 Zwiększenie aktywności organizacji pozarządo-
wych i inicjowanie działań zmierzających do włą-
czenia osób niepełnosprawnych do życia w spo-
łeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywizowania zawodowego tej grupy osób.

Pełne opracowanie badań znajduje się na stronie 
ROPS: www.rops-opole.pl /Referat Rehabilitacji/ 
Badania.

uczestniczyły 72 osoby. Pierwszy dzień szkoleniowy 
miał charakter wykładowy i obejmował następują-
cą tematykę: 

- przemoc wobec dziecka, osób starszych i niepeł-
nosprawnych,

- zasady interwencji w sytuacji przemocy,

Szkolenie:
„Podejmowanie działań interdyscyplinarnych 
w przypadkach ujawnienia przemocy wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, w tym również 
przebywających w instytucjonalnych formach opieki”
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- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-kompetencje i procedury postępowania inter-
wencyjnego poszczególnych służb pomocowych.

W drugim dniu odbyły się zajęcia praktyczne z po-
działem na 3 grupy – studium pracy z przypadkiem. 

Cykl obejmował 20 godzin szkoleniowych, pro-
wadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie było 
realizowane w ramach Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Konferencja pn. „W stronę rodzinnej 
opieki środowiskowej”

W dniach 19 – 20 października 2009 r. odbyła się 
konferencja pn. „W stronę rodzinnej opieki śro-

dowiskowej” w Ośrodku Wypoczynkowym „Wodnik” 
w Turawie.   Powyższe spotkanie miało na celu wy-
pracowanie rekomendacji dla przekształcenia istnie-
jących form opieki instytucjonalnej nad dzieckiem 
w system oparty o rodzinne formy opieki zastępczej 
(rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). 

Idea konferencji była zbieżna z obecnie trwają-
cymi pracami na szczeblu ministerialnym zmierza-
jącymi do wprowadzenia zmian, których efektem 
będą działania prowadzące m. in. do zwiększenia 
liczby rodzin zastępczych poprzez stopniowe 

„wygaszanie” domów dziecka, w tym szczególnie 
dużych domów dziecka (elementami tego procesu 
są m. in. prace nad projektem ustawy o rodzinnej 
opiece zastępczej, standaryzacja w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych).

Ważnym elementem konferencji było również 
umożliwienie stworzenia płaszczyzny dialogu po-
rozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych 

instytucji na co dzień zajmujących się pomocą 
dziecku i rodzinie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
tj. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 
centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo 

– wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opie-
kuńczych a także Sądów, Prokuratury, organizacji 
pozarządowych.  

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany 
doświadczeń oraz ustosunkowania się do podjętych 
działań po drugiej reformie samorządowej z 1999 r., 
która zapoczątkowała systemowe zmiany w opie-
ce zastępczej w kierunku jej deinstytucjonalizacji. 
Zwrócono uwagę na słaby system wsparcia rodziny  
w sytuacji kryzysowej oraz nastawienie na długo-
trwały i instytucjonalny charakter pieczy zastępczej 
nad dzieckiem. W konsekwencji brak jest działań 
naprawczych, ukierunkowanych na stworzenie 
dziecku warunków powrotu do domu, rodzinne 
formy opieki zastępczej natomiast ulegają stop-
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niowej instytucjonalizacji, formalnie nazywanej 
profesjonalizacją. Działania służb społecznych 
nie stają się urzeczywistnieniem idei pomocniczo-
ści państwa, a przybierają formę „władztwa” w sytu-
acjach kryzysowych. 

W konferencji uczestniczył wybitny socjolog, 
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, 
współpracownik Instytutu Spraw Publicznych, re-
daktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”, specja-
lizujący się w porównawczej polityce społecznej         
w zakresie systemów zabezpieczenia społeczne-
go oraz w problematyce społeczeństwa obywa-
telskiego i organizacji pozarządowych - dr Marek 
Rymsza, który przedstawił szereg działań, które na-
leżałoby podjąć w celu polepszenia systemu opieki 
nad dzieckiem; tj. m. in:

1. Opiekę zastępczą należy traktować jako rozwią-
zanie dosłownie „zastępcze” – a więc krótkookreso-
we, a nie docelowe; 

2. Upowszechniać pracę socjalną z rodziną jako 
kwalifikowaną usługę społeczną, która – jak do tej 
pory – jest wielkim nieobecnym pomocy społecz-
nej w naszym kraju; 

3. Organizować pieczę zastępczą zgodnie 
z konstytucyjną zasadą  pomocniczości państwa,
nie odwracając jej znaczenia przy „pozycjonowaniu” 
rodzinnych form wsparcia o różnym poziomie in-
stytucjonalizacji. 

Równoczesne uwzględnienie ww. kierunków 
działań daje szansę ograniczenia procesu re-insty-
tucjonalizacji opieki zastępczej, który postępuje po-
mimo orientacji systemu na formy rodzinne.    

Wypracowane na konferencji wnioski i postulaty 
zostaną zamieszczone w publikacji, która będzie 
upowszechniona i dostępna dla wszystkich insty-
tucji oraz organizacji zajmujących się problematyką 
rodziny i opieki zastępczej.

Organizatorem konferencji była Diecezjalna Fun-
dacja Obrony Życia w Opolu – Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy przy współudziale Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Ho-
norowy patronat nad konferencją objął Marszałek 
Województwa Opolskiego. 

Samorząd Województwa Opolskiego na realiza-
cję niniejszej inicjatywy przyznał Fundacji dotację. 

Dobre praktyki
DOBRE PRAKTYKI – PO KL W GOPS RUDNIKI 
 

Projekt systemowy pt. „ Program aktywnej integra-
cji w gminie Rudniki” był realizowany od IV-XI 2009 r. 
w ramach Priorytetu VII. Poddziałanie 7.1.1. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Rudniki leży w północno-wschodniej części 
województwa opolskiego. Jest gminą typowo rolni-
czą z dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. 
Dominują gospodarstwa małe (od 1 do 5 ha). Brak 

jest na terenie gminy dużych obiektów przemysło-
wych, a większych jest kilka. Pozostałe to jedno lub 
kilkuosobowe podmioty gospodarcze. Gmina Rud-
niki liczy 8483 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 
39 miejscowości, które są przyporządkowane do 
21 sołectw. 

W strukturze regionalnego bezrobocia niekorzyst-
nie rysuje się sytuacja bezrobotnych kobiet. Łatwo 
można zauważyć feminizację zjawiska. Przyczyną jest 
niska aktywność zawodowa kobiet, która może wyni-
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kać z dyskryminacji zawodowej i zewnętrznej migra-
cji zawodowej. Z danych statystycznych Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Oleśnie wynika, że ogólna liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 
2008 roku wynosiła 1400 osób, w tym 814 kobiet. Brak 
zatrudnienia jest powodem trudnej sytuacji finanso-
wej rodziny, wpływa także negatywnie na inne kwe-
stie życia rodzinnego. Brak pracy dla bezrobotnych 
jest doświadczeniem destrukcyjnym powodującym 
bierność, niską samoocenę, brak wiary we własne 
możliwości. Stres i brak stabilizacji powodują często 
niemożność podejmowania słusznych decyzji. Poja-
wia się zniechęcenie. Wszystkie te czynniki wpływają 
także niekorzystnie na kształtowanie osobowości 
pozostałych członków rodziny a szczególnie dzieci. 
Zmiana statusu choćby jednego z rodziców nie pozo-
staje bez wpływu na dokonywaną przez dzieci ocenę 
rzeczywistości oraz ich własnej pozycji. Skutkiem bez-
robocia są konflikty w rodzinie i nasilające się patolo-
gie społeczne jak alkoholizm, narkomania, przemoc 
oraz inne. Słabnie autorytet rodziców.

Wyżej opisane bariery wskazywały na konieczność 
podjęcia działań zmierzających do zmiany postaw 
w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej 
i społecznej. Działania te miały skutkować wyprowa-
dzeniem podopiecznych z uzależnienia od świadczeń 
pomocy społecznej. Zaplanowano zastosowanie 
instrumentów aktywnej integracji realizowanych 
przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę 
zawodowego. Zastosowano narzędzie w postaci kon-
traktów socjalnych. Zorganizowano i sfinansowano 
kursy doszkalające. 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktyw-
ności społecznej długotrwale bezrobotnych i niepra-
cujących osób, będących klientami Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Celami szczegółowymi były:

-zwiększenie motywacji do działania i zaufania
we własne siły

-zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestni-
ków projektu

-zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie 
dodatkowych umiejętności umożliwiających po-
nowne wejście na rynek pracy.
Działania podejmowane w projekcie były skoncen-

trowane na zwiększeniu kwalifikacji, zdobyciu umie-
jętności umożliwiających ponowny powrót na rynek 
pracy i przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Grupą docelową projektu było 7 kobiet z terenu 
gminy Rudniki w wieku aktywności zawodowej, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ro-
zumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, 
posiadających niskie lub zdeaktualizowane kwalifika-
cje zawodowe, w wieku 20-60 lat. 

Z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu został 
podpisany kontrakt socjalny. 

Projekt zakładał aktywizację zawodową, edukacyjną 
i społeczną. W ramach aktywnej integracji zrealizowano:
- usługi doradcy zawodowego wspierającej aktywiza-

cję zawodową, 
- kurs autopromocji w ramach którego zostały zreali-

zowane zajęcia grupowe i indywidualne z doradz-
twa psychospołecznego,

- kurs „bukieciarstwo oraz artystyczne układanie ro-
ślin”, 

- kurs prawa jazdy kategorii B, 
Wszystkie kursy zakończyły się uzyskaniem zaświad-

czenia lub certyfikatu.
Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wspar-

cie dochodowe – zasiłki celowe w ramach wkładu 
własnego. Projekt charakteryzował się trwałością 
i skutecznością rozwiązań, poprzez zaktualizowanie 
wiedzy w trakcie intensywnych kursów zawodowych 
i warsztatów, jak również ugruntowanie doświadcze-
nia zawodowego poprzez praktyczną naukę zawodu. 

Osiągnięte rezultaty spowodowały nabycie umie-
jętności umożliwiających odważne poruszanie się po 
rynku pracy, zwiększenie motywacji do działania a za-
tem zwiększenie ich aktywności społecznej. Projekt 
ukończyły wszystkie uczestniczki.

  Danuta Zając - Kierownik GOPS w Rudnikach
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DOBRE PRAKTYKI – PO KL W OPS WOŁCZYN

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie od stycz-
nia do grudnia 2009 r. realizował projekt systemowy 
pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 
zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołczynie”.

Wartość projektu w 2009 roku wyniosła 221 280,00 
zł, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 198 045,60 zł, a wkład własny 
23 234,40 zł. 

Celem ogólnym projektu był wzrost kompetencji 
życiowych i umiejętności zawodowych bezrobot-
nych osób w wieku aktywności zawodowej będących 
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, 
które nie są obecne na rynku pracy i ich obecność 
w życiu społecznym-środowisku jest niewystarczająca.

Cele szczegółowe obejmowały:
• zwiększenie motywacji Uczestników Projektu 
do działania mającego na celu przywrócenie 
na rynek pracy,
•  zwiększenie zdolności komunikacyjnych, 
•  zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
W projekcie udział wzięło 16 bezrobotnych kobiet, 

które bezpłatnie mogły skorzystać z następujących 
form wsparcia:

 - w ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzo-
no szkolenia z zakresu „Obsługa kas fiskalnych” i „Ob-

sługa komputera”;
- w ramach aktywizacji zawodowej – konsultacje 

z doradcą zawodowym;
- w ramach aktywizacji społecznej szkolenia z zakre-

su „Skuteczna pomoc dzieciom w nauce”, „Kreatywne 
prowadzenie zajęć w świetlicy”, „Stylizacja sylwetki 
i kreowanie własnego wizerunku”, konferencji „Pro-
filaktyka uzależnień”, konsultacje z radcą prawnym 
i psychologiem; 

- w ramach aktywizacji zdrowotnej przeprowadzono 
badania profilaktyczne laboratoryjne oraz badania 
okulistyczne;

- wsparcie w postaci zasiłków.
Twardym rezultatem projektu było wydanie za-

świadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, po-
twierdzające uzyskanie dodatkowych umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych. Wyżej wymienione rezulta-
ty osiągnęło 100% osób biorących udział w projekcie. 

Miękkie rezultaty realizacji projektu to: zwiększenie 
pewności i wiary we własne siły, asertywne wyrażanie 
emocji pozytywnych i negatywnych, poprawa au-
toprezentacji, umiejętności praktyczne, zwiększenie 
zaangażowania w działania mające na celu powrót 
na rynku pracy. Miękkie rezultaty zostaną osiągnięte 
na poziomie 90%.

 Agnieszka Wilczek – kierownik OPS Wołczyn

DOBRE PRAKTYKI – PO KL W OPS GOLGOLIN

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w latach 
2008 i 2009 realizował projekt systemowy pt. „Drogo-
wskaz”. 

Celami ogólnymi projektu były : wzrost kompetencji 
społecznych i zawodowych osób bezrobotnych dłu-
gotrwale korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej z powodu bezrobocia oraz upowszechnianie 
pracy socjalnej w środowisku tych osób.

Cele szczegółowe obejmowały :
2008 rok: - zwiększenie umiejętności psychospo-
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łecznych uczestników,
 - poprawa i stabilizacja sytuacji zdrowotnej uczestników,
 - nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających 

aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
 - zwiększenie motywacji i zaufanie własnym moż-

liwościom.
2009 rok: - nabycie wiedzy i umiejętności umożli-

wiających aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
 - poszerzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności 

społeczno – zawodowych zwiększających szanse po-
wrotu do aktywności zawodowej,

 - poprawa sytuacji zdrowotnej ,
 - udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu pro-

blemów osobistych. 
Grupą docelową w realizowanym projekcie były 

osoby długotrwale bezrobotne (od 3 do 15 lat) do-
tknięte ubóstwem, zaniedbane zdrowotnie, w róż-
nym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym, 
50% uzależnionych (poddani terapii w różnych okre-
sach życia), 80% kobiet to samotne matki .

2008 r. – 15 osobowa grupa kobiet (11) i męż-
czyzn (4).

2009 r. – ze względu na fakt, że wśród bezrobotnych 
65% to kobiety + 40 projekt skierowano do tej grupy.

Grupę docelową tworzyło 8 Beneficjentek kontynu-
ujących pracę w ramach II edycji - indywidualną ścież-
ką reintegracji zawodowej i społecznej oraz 7 kobiet , 
które rozpoczęły swoją pracę w ramach projektu. 

Wsparcie w ramach projektu rozpoczynało się dia-
gnozą potencjału zawodowego i społecznego, która 
umożliwiła przygotowanie przez specjalistów (do-
radca zawodowy i psycholog) indywidualnej ścieżki 
reintegracji zawodowej i społecznej, realizowanej 
w 2008 roku poprzez trzy instrumenty aktywnej inte-
gracji (zdrowotna, społeczna, edukacyjna), natomiast 
w 2009 roku poprzez cztery instrumenty aktywnej 
integracji (zdrowotna, społeczna, edukacyjna, zawo-
dowa).

Zajęcia aktywnej integracji realizowano:
 -w I edycji (2008 r.)poprzez zajęcia grupowe-warsz-

taty i indywidualne – konsultacje, 
- w II edycji (2009 r.) poprzez zajęcia grupowe 

– warsztaty dla nowych Beneficjentek, warsztaty i tre-
ning dla kontynuujących oraz indywidualne konsulta-
cje dla I i II grupy.

Zastosowane instrumenty aktywnej integracji:
2008 rok:
1. aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medy-

cyny pracy ze wskazaniem niezbędnych badań, kon-
sultacji i leczenia oraz „Szkoła zdrowego stylu życia” 
obejmująca także kurs pierwszej pomocy.

2. aktywizacja edukacyjna – w formie warsztatów 
i indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego 
i psychologa obejmująca również diagnozę poten-
cjału zawodowego oraz podstawy korzystania z kom-
putera .

3. aktywizacja społeczna – w formie warsztatów 
i konsultacji indywidualnych - nabywanie i utrwalanie 
umiejętności psychospołecznych oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów (osobistych , rodzinnych 
i środowiskowych). 

2009 rok:
1. aktywizacja społeczna – wstępna oparta o prze-

prowadzoną diagnozę potencjału zawodowego 
i społecznego w formie konsultacji 

– I gr. nowych Beneficjentek, podnoszenie kompe-
tencji życiowych i umiejętności społecznych poprzez 
zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje w I gr. 
nowych Beneficjentek, trening kompetencji i umie-
jętności społecznych dla II gr kontynuującej udział.

2. aktywizacja edukacyjna – nabywanie, podnoszenie 
i utrwalanie kluczowych kompetencji zawodowych 
poprzez konsultacje i warsztaty- zajęcia dostosowane 
do potrzeb każdej z grup, dla II gr. kurs zawodowy „Pie-
lęgnacja i tworzenie małych ogrodów ”(teoria + prakty-
ka)oraz szkolenie „ABC przedsiębiorczości ”.

3. aktywizacja zawodowa dla II gr. - warsztaty i kon-
sultacje z doradcą zawodowym.

4. aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medycy-
ny pracy – zdolność podjęcia aktywności zawodowej, 
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wskazanie niezbędnych badan, konsultacji, leczenia.
W projekcie zastosowano narzędzie w postaci kon-

traktu socjalnego, który oprócz uzgodnień dotyczą-
cych aktywnej integracji obejmował również zakres 
współpracy z terapeutą uzależnień, pedagogiem 
szkolnym i inne zależnie od indywidualnej diagnozy 
sytuacji beneficjentów.

Osiągnięte rezultaty:
2008 r.
Zrealizowano 15 podpisanych kontraktów socjal-

nych – wszyscy uczestnicy ukończyli projekt osiągając 
założone rezultaty :

1.twarde: 
– 15 Beneficjentów uzyskało diagnozę potencjału 

zawodowego (zaświadczenia);
- 15 Beneficjentów przebadał lekarz medycyny 

pracy i wydał zaświadczenia, zrealizowano wszystkie 
zalecenia m.in. cytologie, mammografię, wszyscy 
podjęli leczenie stomatologiczne , 1 os. w efekcie zre-
alizowanych konsultacji poddała się poważnemu zab. 
operacyjnemu ; 

- 15 Beneficjentów ukończyło „Szkołę zdrowego 
stylu życia ” i nauczyło się udzielać pierwszej pomocy 
(dyplomy) ;

- 15 Beneficjentów systematycznie uczestniczyło
we wszystkich zajęciach aktywizacji społecznej i za-
wodowej w warsztatach i konsultacjach;

- 15 Beneficjantów nauczyło się podstaw obsługi 
komputera, (zaświadczenia);

2.miękkie:
- wzrost osobistych predyspozycji (poprawa auto-

prezentacji, zwiększenie koncentracji, radzenie sobie 
w rozwiązywaniu problemów, nabycie pewności sie-
bie w kontaktach interpersonalnych);

- wzrost umiejętności praktycznych (sporządzanie 
CV, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, wyszu-
kiwanie ofert pracy w Internecie);

- wzrost motywacji (zaangażowanie w naukę, aktyw-
ne poszukiwanie pracy, odpowiedzialność za własne 
decyzje, za zdrowie swoje i swojej rodziny);

- wzrost kluczowych kompetencji pracowniczych 
(umiejętność pracy w zespole, akceptacja dyscypliny 
i organizacji pracy);

Założono, że rezultaty twarde i miękkie zostaną osią-
gnięte na poziomie 80% - osiągnięte rezultaty prze-
kroczyły założenia o 20% we wszystkich obszarach.

Po ukończeniu projektu 2 Beneficjentów podjęło 
zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony 
i przepracowało bez zarzutu okres objęty umową; 
pozostałe osoby przez cały rok systematycznie podej-
mowały prace społeczno-użyteczne.

2009 r.
Zrealizowano 15 podpisanych kontraktów socjal-

nych (w tym 8 kontynuujących pracę w projekcie).
Osiągnięte rezultaty :
1.twarde: 
– 15 Beneficjentek podniosło swoje kluczowe kom-

petencje o charakterze zawodowym; 
- 8 Beneficjentek nabyło umiejętności i uprawnienia 

do pielęgnacji i tworzenia małych ogrodów (dyplomy, 
zaświadczenia);

- 15 Beneficjentkom określono stan zdrowia (zaświad-
czenia);

- 7 Beneficjentek podniosło swoje kompetencje ży-
ciowe i umiejętności społeczne poprzez systematycz-
ny udział w zajęciach warsztatowych i konsultacjach;

- 8 Beneficjentek ukończyło poprzez systematycz-
ny udział trening kompetencji i umiejętności zawo-
dowych;

- 7 Beneficjentek nauczyło się posługiwać kompu-
terem na poziomie elementarnym poprzez syste-
matyczne uczestnictwo w indywidualnych konsulta-
cjach;

- 8 Beneficjentek uzyskało wiedzę dotyczącą przed-
siębiorczości poprzez ukończenie szkolenia „ABC 
przedsiębiorczości” (zaświadczenia).

2.miękkie:
- wzrost kluczowych umiejętności pracowniczych; 
- wzrost motywacji; 
- wzrost kompetencji osobistych.
Założono, że rezultaty osiągnięte zostaną na pozio-

mie 85% - przekroczono założenie o 15%.

Hanna Urbanowicz – Zastępca koordynatora projektu

DOBRE PRAKTYKI – PO KL W MGOPS 
ZDZIESZOWICE

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecz-
nej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miej-
sko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzie-
szowicach od 01.01.2009 do 31.12.2009 realizuje 
projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS 
szansą powrotu na rynek pracy”. 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych 
i nie pozostających w zatrudnieniu, będących klienta-
mi pomocy społecznej poprzez zastosowanie aktyw-
nych form integracji społecznej.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:
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• zwiększenie motywacji do działania i aktywnego 
poszukiwania pracy osób korzystających z pomocy 
społecznej,

•  podniesienie zdolności komunikacyjnych i inter-
personalnych uczestników projektu,

•  zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejęt-
ności umożliwiających ponowne wejście na rynek 
pracy ,

•  wzmocnienie potencjału MGOPS.
Zgodnie z diagnozą sytuacji oraz identyfikacji po-

trzeb przeprowadzonej na podstawie analizy wywia-
dów środowiskowych, przeprowadzonych rozmów 
i ankiet, w gminie Zdzieszowice zjawisko bezrobocia 
stanowi problem o charakterze społecznym. Liczba 
osób bezrobotnych w gminie na dzień 31.12.2008 r.
wynosiła 457 z czego liczbę 315 stanowiły kobie-
ty. Z analizy sprawozdań sporządzonych przez PUP 
w Krapkowicach w latach 2004–2008 wynika, że bez-
robocie na terenie gminy Zdzieszowice ma tenden-
cje spadkowe jednak statystyki w znacznym stopniu 
zniekształcają obszar tego zjawiska ze względu na 
duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz po-
wszechności pracy w „szarej strefie”. Wyniki analizy 
dokumentacji klientów korzystających z pomocy 
MGOPS w Zdzieszowicach w 2008 r. wskazują, że 
Ośrodek udzielił wsparcia z tytułu bezrobocia aż 182 
rodzinom z ponad 400 korzystających. Brak pracy 
dla większości bezrobotnych klientów MGOPS jest 
doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym 
bierność oraz niską samoocenę. W/w czynniki de-
terminują złą sytuację finansową i powodują uza-
leżnienie od pomocy świadczonej przez ops . Wyżej 
wymienione bariery wskazywały na konieczność 
objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. 
W związku z powyższym jako grupę docelową przy-
jęto osoby bezrobotne w tym również długotrwale 
i nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku 
aktywności zawodowej, korzystające z świadczeń 
pomocy społecznej.
Rekrutacja uczestników projektu przebiegała etapowo:

• w pierwszym etapie nastąpił wybór potencjalnych 
uczestników na podstawie analizy dokumentacji 
zgromadzonej w MGOPS w Zdzieszowicach

• w drugim etapie przeprowadzono wstępne rozmo-
wy z wyłonionymi w pierwszym etapie potencjalnymi 
uczestnikami projektu

Ostatecznie do projektu została zakwalifikowana 
grupa 15 osób, które spełniały wszystkie wymagane 
kryteria i zgłosiły swój akces poprzez podpisanie 
deklaracji uczestnictwa w projekcie. Została także 
stworzona lista rezerwowa osób chętnych do udziału 
w projekcie. 

Podczas realizacji projektu Beneficjentom udzielo-
no następujące formy wsparcia:

• w ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzono 
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 godz.) 
dla 15 - osobowej grupy uczestników projektu. Pod-
czas warsztatów przygotowano uczestników do po-
szukiwania nowego miejsca zatrudnienia, jak również 
umożliwiono im wypracowanie różnorodnych umie-
jętności przydatnych w sytuacji poszukiwania pracy 
oraz zapewniono pomoc w określaniu przez uczest-
ników własnych mocnych stron, a także potencjału. 
W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzono 
również indywidualne konsultacje z doradcą zawo-
dowym w wymiarze 2 godz. na osobę. 

•  w ramach aktywizacji społecznej przeprowadzo-
no warsztaty z poradnictwa oraz wsparcie w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych (24 godz.) dla 
15 - osobowej grupy uczestników projektu. Uczest-
nicy szkolenia poznali metody podnoszenia swoich 
kompetencji życiowych ważnych z perspektywy efek-
tywnego działania w życiu osobistym, rodzinnym 
i społecznym. W ramach tego również instrumentu 
zorganizowano także indywidualne konsultacje z psy-
chologiem w wymiarze 3 godz. na osobę. 

• w ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowa-
dzono dla 10 osób kurs opiekuna osób starszych 
i chorych (85 godz.). Kurs został podzielony na dwie 
części tj. część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas 
pierwszej części trener zapoznał uczestników projek-
tu z technikami rozpoznania i zaspokojenia potrzeb 
psychicznych, biologicznych i społecznych osób po-
trzebujących pomocy. Część praktyczna miała miej-
sce z w Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy, gdzie 
Beneficjenci mieli okazję zapoznać się z realiami pracy 
przy osobie potrzebującej pomocy, oprócz tego mieli 
możliwość praktycznego zastosowania umiejętności, 
które nabyli podczas części teoretycznej szkolenia. 
W ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzo-
no także dla 5 osób kurs obsługi wózka widłowego
(60 godz.). W trakcie szkolenia uczestnicy projektu 
nabyli umiejętności z zakresu prowadzenia i eksplo-
atacji wózków widłowych. W ramach kursu Benefi-
cjenci mieli okazję zapoznać się z wiedzą na temat 
stosowanych wózków widłowych, budowy wózka, 
czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po pracy, a także z wiedzą na 
temat ładunkoznawstwa. W czasie kursu uczestnicy 
projektu poznali również niezbędne wiadomości 
z zakresu BHP. 

W projekcie zostało zastosowane narzędzie w posta-
ci kontraktu socjalnego. W ramach projektu pn. „Pod-
noszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu 
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na rynek pracy” jest nadal kontynuowane utrzymanie 
dodatkowo zatrudnionego pracownika socjalnego. 

            Justyna Imiela – Koordynator projektu

DOBRE PRAKTYKI – PO KL W PCPR NAMYSŁÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysło-
wie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. realizuje projekt 
systemowy pt. „ Wspólnymi siłami ku samodzielności” 
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecz-
nej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Głównymi celami projektu były:
• poprawa społecznego funkcjonowania osób nie-

pełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego 
poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, 

• nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych, 

• ukierunkowanie zawodowe, 
• nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 
• zwiększenie dostępu do informacji na temat praw 

i uprawnień osób niepełnosprawnych, co zwiększy 
świadomość, a także będzie miało wpływ na ich akty-
wizację społeczno-zawodową.

Grupą docelową przedmiotowego projektu były 
osoby niepełnosprawne w wieku aktywności za-
wodowej (15-64 lata) korzystające z pomocy spo-
łecznej, mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego. Po 
przeprowadzonym naborze w projekcie wzięło udział 
13 nieaktywnych zawodowo osób niepełnospraw-
nych (z orzeczonymi znacznymi i umiarkowanymi 
stopniami niepełnosprawności), w tym dwie osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz 5 opie-
kunów osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności. Uczestnicy to najczęściej niezaradne życiowo 
osoby, o niskim poziomie wykształcenia, braku od-
powiednich kwalifikacji zawodowych, niewielkich 
dochodach oraz braku sukcesów życiowych. Osoby 
z otoczenia osób niepełnosprawnych są także zagro-

żone wykluczeniem społecznym, gdyż sprawowanie 
stałej, długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny może spowodować m.in. proble-
my natury emocjonalnej, osobistej, finansowej, spo-
łeczno-zawodowej i zdrowotnej.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała 
się za pomocą narzędzi rekrutacyjnych –tj. ogłosze-
nia na stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz 
na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego 
i PCPR w Namysłowie.

W ramach projektu poszczególne działania podzie-
liliśmy na następujące kategorie:
1. Aktywna integracja:

Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym 
doradztwem zawodowym oraz specjalistycznym po-
radnictwem psychologa.

Ponadto został zorganizowany kurs komputerowy 
i obsługi Internetu, gdzie beneficjenci mogli nabyć 
podstawowe umiejętności korzystania z komputera.

Ważnym elementem był także wyjazd uczestników 
projektu i pięciu opiekunów na 14-dniowy turnus 
rehabilitacyjny (środki finansowe PFRON stanowiły 
wkład własny projektu).

Ponadto jedenaście osób otrzymało trzymiesięcz-
ne karnety na basen. Zajęcia na basenie odbywały 
się pod nadzorem specjalisty-rehabilitanta i były 
to głównie ćwiczenia usprawniająco-psychoruchowe. 
Dla dwóch uczestników na wózkach inwalidzkich 
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zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami zostały 
przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjne. Ponadto 
dla osób wymagających indywidualnego wsparcia 
(dwóch uczestników projektu porusza się na wózku 
inwalidzkim) został zatrudniony asystent osoby nie-
pełnosprawnej, którego zadaniem była pomoc w ak-
tywnym udziale beneficjenta w projekcie.

W ramach tego zadania jednemu uczestnikowi po-
ruszającemu się na wózku inwalidzkim został zorgani-
zowany i sfinansowany dojazd na zajęcia odbywające 
się w ramach projektu. Bez tego rodzaju formy wspar-
cia udział tej osoby w projekcie byłby niemożliwy.
2. Praca socjalna i środowiskowa praca socjalna:

W ramach tego działania, które jest realizowa-
ne w ramach Programu Aktywności Lokalnej, od 
01.01.2009 – do 31.12.2009 r. w PCPR w Namysłowie 
jest zatrudniony doradca do spraw osób niepełno-
sprawnych. Jego zadaniem jest prowadzenie działań 
wspierających dla osób niepełnosprawnych korzysta-
jących z pomocy PCPR, a także informowanie niepeł-
nosprawnych o prawach i uprawnieniach w zakresie 
integracji zawodowej i społecznej. Osoba ta poprzez 
swoje działania pomaga także beneficjentom i ich ro-
dzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 
3. Działania o charakterze środowiskowym: 

We wrześniu została zorganizowana impreza inte-
gracyjno-kulturalna z udziałem uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
oraz mieszkańców Powiatu Namysłowskiego.

W ramach imprezy zostały wręczone nagrody, dy-
plomy i puchary za uczestnictwo (również dla bene-
ficjentów projektu).

W październiku i listopadzie został zorganizowany 
cykl wykładów o różnej tematyce w ramach edukacji 
obywatelskiej i społecznej.

Rezultaty osiągnięte w projekcie:
Twarde:
• Indywidualne doradztwo zawodowe 
•  Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie kompute-

rowym i obsługi internetu 
•  Korzystanie z krytej pływalni 
•  Uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym 
• Zatrudnienie osoby na stanowisko doradcy ds. 

osób niepełnosprawnych 
•  Zajęcia rehabilitacyjne 
• Dowóz osoby niepełnosprawnej (na wózku inwa-

lidzkim) na zajęcia 
•  Indywidualne wsparcie psychologiczne 
Miękkie:
• Wzrost umiejętności komunikacyjnych 
• Zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych 
• Wzrost umiejętności korzystania z technologii in-

formatycznych 
•  Zmniejszenie poczucia samotności i izolacji 
• Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy 
•  Poprawa kondycji psycho-ruchowej 
• Zwiększenie poczucia własnej wartości 

Ryszard Kalis - Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym 
elementem szerszej kwestii równości szans, 

której przestrzeganie stanowi jedną z podstawo-
wych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przestrzeganie tej horyzontalnej zasady wynika 
z Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń 
Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we 

wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Od 2009 r. to obowiązek prawny, zapisany w umo-
wach wiążących wszystkie instytucje zaangażo-
wane w realizację PO KL w Polsce i korzystające 
ze środków EFS. Dlatego też od 1 kwietnia 2009r. 
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
PO KL, dotyczącymi zasady równości szans kobiet 

Polityka równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
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i mężczyzn w ramach PO KL, każdy projekt (zarów-
no systemowy, jak i konkursowy) oddany do oceny 
po 1 kwietnia 2009 r. musi być zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn.

Zgodnie z polityką UE, zasada równości szans ko-
biet i mężczyzn powinna być realizowana poprzez 
jednoczesne stosowanie dwóch wspierających się 
podejść, określonych przez Komunikat Komisji Eu-
ropejskiej:

1 Polityka równości płci (gender mainstreaming)
2 Konkretne działania wspierające równość płci 

(specific action)
Równość płci to idea oznaczająca, że wszyscy lu-

dzie mają prawo rozwijać swoje osobiste zdolności 
i dokonywać wyborów bez ograniczeń wynikają-
cych z przypisanych im ról społeczno-kulturowych. 
Równość płci nie oznacza zatem niwelacji różnic 
natury biologicznej, lecz ukształtowanych przez 
człowieka stereotypów dotyczących płci. 

Celem polityki równości szans jest zniesienie 
nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów 
dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, 
płeć, rasę i niepełnosprawność. W praktyce realiza-
cja zasady równości szans sprowadza się do umożli-
wienia wszystkim grupom i wszystkim obywatelom 
Unii Europejskiej pełnego i sprawiedliwego uczest-
nictwa we wszystkich dziedzinach życia.

W projektach PO KL wyrównywanie szans kobiet 
i mężczyzn powinno polegać przede wszystkim 
na zapewnieniu, aby wszystkie działania i inicja-
tywy, w sposób pełny oraz aktywny, na wszyst-
kich etapach realizacji, uwzględniały swój wpływ
na sytuację kobiet i mężczyzn, tj.:

Etap 1 – Analiza pod kątem płci – ujawnia różnice 
w położeniu kobiet i mężczyzn w danym obszarze 
i jest to najistotniejszy punkt w planowaniu równo-
ściowego projektu.

Etap 2 – Cele równościowe – definiowane 
na podstawie zidentyfikowanych potrzeb grupy 
docelowej, które najlepiej określić osobno dla ko-
biet i mężczyzn.

Etap 3 – Działania i rezultaty wrażliwe na płeć 
– odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczest-
ników projektu i w przypadku identyfikacji różnic 
w położeniu kobiet i mężczyzn, zaplanowane dzia-
łania są również zróżnicowane.

Etap 4 – Zarządzanie projektem – najlepiej aby 
zespół projektowy był złożony zarówno z kobiet jak 
i mężczyzn, posiadających odpowiednią wiedzę na 
temat problematyki równości płci.

Etap 5 – Ewaluacja i monitoring – powinny 
uwzględniać kategorię płci, co pozwoli na analizę 
danych w podziale na kobiety i mężczyzn.

Etap 6 – Budżet projektu – który na poziomie pro-
jektu pozwala kobietom i mężczyznom w równym 
stopniu korzystać ze wsparcia EFS.

Komisja Oceny Projektów bada zgodność z obo-
wiązującą zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
podczas oceny merytorycznej wniosku projekto-
wego na podstawie standardu minimum, zamiesz-
czonego w części A Karty Oceny Merytorycznej. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku 
uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi na zadane 
w Standardzie pytania:

1. Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 
zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, które 
wskazuje na nierówność ze względu na płeć ?

2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta 
w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera 
dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących 
nierówności w obszarze problemowym projektu ?

3. Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu 
potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i ob-
szaru interwencji projektu.

4. Rozwiązanie planowane do wypracowania 
i działania podejmowane w projekcie odpowiada-
ją na nierówności lub bariery ze względu na płeć, 
istniejące w obszarze problemowym projektu lub 
różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet 
i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia ist-
niejących nierówności w obszarze projektu.

5. Rezultaty są podane w podziale na płeć i wy-
nikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. 
Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację 
kobiet i mężczyzn w obszarze projektu.

6. Projekt przewiduje równościowy sposób zarzą-
dzania projektem. 

Nieuzyskanie 2 pozytywnych odpowiedzi w Stan-
dardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku 
w przypadku projektów konkursowych lub zwró-
ceniem do uzupełnienia w przypadku projektów 
systemowych.

Standard minimum można znaleźć na stronie 
internetowej www.pokl.opolskie.pl w zakładce Za-
sada równości szans.
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Aktualizacja Wojewódzkiej Strategii Rozwoju 
Pomocy Społecznej na lata 2002-2015

Podstawę aktualizacji Wojewódzkiej Strategii 
Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002 - 2015 
stanowi zapis art. 21 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, 
poz. 728 z późn. zm.), który określa, że do zadań 
samorządu województwa należy opracowanie, 
aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej 
w zakresie polityki społecznej będącej integralną 
częścią strategii rozwoju województwa obejmu-
jącej w szczególności programy: przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, współpracy z organizacjami pozarządowymi 

– po konsultacji z powiatami.
Harmonogram prac związanych z aktualizacją 

Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Pomocy Spo-
łecznej na lata 2002-2015 został określony przez 
Zarząd Województwa Opolskiego w Uchwale 
Nr 3542/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do aktualizacji Wojewódzkiej Strategii 
Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015. 
Poza ustaleniem harmonogramu, powołano Ze-
spół do prac związanych z opracowaniem projektu 
aktualizacji Strategii, dokonano również zmiany na-
zwy Strategii na: Wojewódzka Strategia w Zakresie 
Polityki Społecznej na lata 2002-2015. 

W ramach prac związanych z aktualizacją Strate-
gii dokonano diagnozy problemów społecznych 

w woj. opolskim uwzględniającej analizę funkcjo-
nowania środowiskowych oraz instytucjonalnych 
form pomocy społecznej. Opracowano propozycje 
zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w re-
gionie, polegających zwłaszcza na podnoszeniu 
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, in-
nowacyjnych rozwiązań, w tym w obszarze gospo-
darki społecznej. Przygotowano prognozę potrzeb 
polegającą na oszacowaniu rodzaju i skali potrzeb 
społecznych, które mogą pojawić się w latach 2010-
2015 z uwzględnieniem przeprowadzonych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
badań, w tym w szczególności dotyczących:

• różnych aspektów aktywizacji społecznej emery-
tów w woj. opolskim,

• zjawiska eurosieroctwa w woj. opolskim w 2008 r.,
funkcjonowania placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych w woj. opolskim w 2008 r.,
• funkcjonowania rodzin zastępczych w woj. opol-

skim w 2008 r.,
• potrzeb osób niepełnosprawnych i ich realizacji 

przez ośrodki wsparcia dziennego,
• perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecz-

nej w woj. opolskim,
• potrzeb osób emerytowanych w kontekście 

zmian demograficznych,
• diagnozy zjawiska niepełnosprawności,
• wpływu zarobkowych migracji zagranicznych 
na więzi rodzinne.
W ramach prac związanych z aktualizacją Strategii 

opracowano następujące Programy stanowiące in-
tegralną część Strategii: 

Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Spo-

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych 
za realizację zasad równości szans kobiet i mężczyzn       
w projektach PO KL w województwie opolskim:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Monika Kopka- Jędrychowska, tel. 77 54 16 393
e-mail: m.kopka@umwo.opole.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Anna Kowalczyk, tel. 77 44 16 670, 
e-mail:a.kowalczyk@wup.opole.pl

Małgorzata Święcicka, tel. 77 44 16 492,
e-mail: m.swiecicka@wup.opole.pl

Dodatkowe informacje oraz dokumenty są do-
stępne na stronie internetowej www.pokl.opol-
skie.pl w zakładce Zasada równości szans. Informa-
cje uzyskać również pisząc na adres:
rownoscplci@mrr.gov.pl 

Wiadomości
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zmiany analizy SWOT w zakresie problemów spo-
łecznych województwa opolskiego. Wyniki analizy 
mocnych i słabych stron, jak również szans i zagro-
żeń z zakresu pomocy społecznej uwzględniały 
dziewięć obszarów problemowych, tj.:

• wykluczenie społeczne osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka

• wyrównywanie szans życiowych osób niepełno-
sprawnych

• przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych
• opieka nad dzieckiem i rodziną
• profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoho-

lowych
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
• przeciwdziałanie narkomanii
• współudział sektora pozarządowego w kreowa-

niu i realizacji polityki społecznej samorządu
• kształcenie i doskonalenie kadr pomocy i inte-

gracji społecznej

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wstęp-
ny projekt zaktualizowanej Strategii Uchwałą Nr 
3900/2009 z dnia 22 września 2009 r. Następnie 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prze-
prowadzono konsultacje społeczne. Podstawę do 
konsultacji stanowił zapis art. 21 pkt 1 ustawy o po-

łecznej na lata 2010-2015,
1. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych dla województwa 
opolskiego na lata 2010 – 2015,

2. Wojewódzki program przeciwdziałania narko-
manii dla województwa opolskiego na lata 2010-
2015.

 3. Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Spo-
łecznej na lata 2010-2015 wytycza następujące kie-
runki działań w obszarze polityki społecznej:

• Wsparcie osób niepełnosprawnych
• Opieka nad dzieckiem i rodziną
• Wsparcie osób starszych
• Rozwój przedsiębiorczości społecznej
• Kształcenie i szkolenie zawodowe kadr pomocy 

i integracji społecznej
• Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań 

w zakresie pomocy społecznej
Do realizacji regionalnej polityki społecznej ujętej 

w ww. kierunkach działań wyznaczono cele strate-
giczne, w ich ramach cele szczegółowe oraz możli-
we do wykonania zadania. Tabela powyżej prezen-
tuje wyznaczone kierunki działań oraz przyporząd-
kowane im cele strategiczne.

W ramach aktualizacji Strategii dokonano także 

Lp. Kierunek działań Cele strategiczne

1. Wsparcie osób niepełnosprawnych 1.1 Kształtowanie świadomości społecznej wobec niepełnospraw-
ności.
1.2 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdzia-
łanie ich wykluczeniu społecznemu.
1.3 Integracja i  aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
.

2. Opieka nad dzieckiem i rodziną 2.1 Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
2.2 Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i ro-
dziną w sytuacjach kryzysowych.
2.3 Rozwój opieki w środowisku jako alternatywa dla form insty-
tucjonalnych.

3. Wsparcie osób starszych 3.1 Kształtowanie świadomości społecznej wobec starości. 
3.2 Integracja i aktywizacja społeczna seniorów.
3.3 Wzmocnienie systemu usług społecznych, w tym usług opie-
kuńczych i pielęgnacyjnych.

4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 4.1 Stworzenie podstaw programowych i edukacyjnych dla spój-
nego rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim.
4.2 Zwiększenie dostępu do zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej osób z grup szczególnego ryzyka zamieszkujących 
region województwa opolskiego.
4.3 Rozwijanie sektora ekonomii społecznej w regionie.

5. Kształcenie i szkolenie zawodowe kadr po-
mocy i integracji społecznej

5.1 Zwiększenie umiejętności kadr do prowadzenia profesjonal-
nej pracy socjalnej z rodziną i dzieckiem, z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym oraz wykluczonymi w zakresie ich ak-
tywizacji społeczno-zawodowej.
5.2 Doskonalenie umiejętności metodycznych oraz społecznych 
kadry pomocy i integracji społecznej.
5.3 Stworzenie kompleksowego systemu kształcenia kadry po-
mocy i integracji społecznej w regionie.

6. Inspirowanie i promowanie nowych rozwią-
zań w zakresie pomocy społecznej

6.1 Monitorowanie i ocena efektywności działań z zakresu inte-
gracji i pomocy społecznej prowadzonych w regionie.
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W dniu 2 grudnia 2009 r. Sejmik Województwa 
Opolskiego Uchwałą Nr XXXIX/391/2009 przyjął 
zaktualizowaną Wojewódzką Strategię w Zakresie 
Polityki Społecznej na lata 2002 – 2015.

Cele i zadania zawarte w Programach stanowią-
cych integralną część Strategii umożliwiają polep-
szenie warunków życia w województwie opolskim, 
a tym samym pełniejszą integrację ze społeczeń-
stwem osób, rodzin i środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym bądź wykluczonych spo-
łecznie, w tym osób niepełnosprawnych. 

Opolszczyzna należy do regionów kraju, gdzie 
niekorzystne procesy demograficzne występują 
w szczególnym nasileniu. Odnosi się to zwłaszcza 
do procesów migracji ludności w wieku produkcyj-
nym, a także starzenia się społeczeństwa regionu. 
Zatem szczególnie istotne znaczenie zostało przy-
pisane działaniom zmierzającym do ograniczenia 
negatywnych skutków tych zjawisk, w tym m. in. 
w zakresie: 

- promowania innowacyjnych form wsparcia skie-
rowanych do rodzin migrujących zarobkowo poza 
granice naszego kraju,

- inicjowania nowych form kształcenia (asystent 
osoby starszej),

- rozwijania metod pracy socjalnej z osobami ko-
rzystającymi z pomocy w placówkach instytucjo-
nalnych (z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 
dziećmi). 

Istotne znaczenie w osiągnięciu powyższych 
zamierzeń ma stałe doskonalenie kadry pomocy 
i integracji społecznej, gdyż jedynie dobrze wy-
kształcona i profesjonalnie przygotowana kadra 
jest w stanie sprostać potrzebom i wymaganiom 
współczesności. 

Dodatkowym celem jest pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych, stanowiących podstawę 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Zaproponowane działania korespondują z roz-
wiązaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej, 
gdzie zasada pomocniczości uważana jest za jeden 
z głównych elementów kreujących nowoczesną 
politykę społeczną.

mocy społecznej, który określa, iż samorząd woje-
wództwa przeprowadza konsultacje nad wojewódz-
ką strategią w zakresie pomocy społecznej z powia-
tami a także zapis art. 12 ustawy o samorządzie wo-
jewództwa z dnia 5 czerwca 1998 r., który określa, 
iż samorząd województwa przy formułowaniu stra-
tegii rozwoju województwa i realizacji polityki jego 
rozwoju, współpracuje w szczególności z:

• jednostkami lokalnymi samorządu terytorial-
nego z obszaru województwa oraz samorządem 
gospodarczym i zawodowym, 

• administracją rządową – szczególnie z wojewodą, 
• innymi województwami, 
• organizacjami pozarządowymi, 
• szkołami wyższymi i jednostkami naukowo – ba-

dawczymi. 
W dniu 15 września 2009 r. na stronie interneto-

wej ROPS w Opolu ukazała się informacja w spra-
wie konsultacji społecznych. Do udziału w konsul-
tacjach zostały zaproszone ww. instytucje i orga-
nizacje zainteresowane wpływem na ostateczną 
formułę Strategii. Ponadto ukazało się ogłoszenie 
w Nowej Trybunie Opolskiej, w którym Zarząd Wo-
jewództwa Opolskiego zaprasza instytucje i orga-
nizacje określone w art. 12 ustawy o samorządzie 
województwa do wzięcia udziału w konsultacjach. 
Projekt aktualizacji Strategii dostępny był na stronie 
internetowej ROPS w Opolu: www.rops-opole.pl. 
Wszelkie propozycje można było wnosić na adres 
e-mailowy ROPS: rops@rops-opole.pl. Dodatkowo 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO 
skierował pismo do urzędów miast i gmin oraz sta-
rostw powiatowych woj. opolskiego w sprawie ak-
tualizacji Strategii. W ramach przeprowadzonych 
konsultacji swoje sugestie i uwagi do projektu aktu-
alizowanej Strategii zgłosiło sześć jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
- Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowi-

cach Wielkich,
- Urząd Miasta w Nysie,
- Urząd Gminy w Popielowie.
W trakcie trwania konsultacji projekt Wojewódz-

kiego Programu Pomocy i Integracji Społecznej 
na lata 2010 – 2015 w zakresie wsparcia osób nie-
pełnosprawnych został pozytywnie zaopiniowany 
przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych podczas posiedzenia w dniu 
7 października 2009 r.
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