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Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, dziesiąty już numer Biuletynu 

informacyjnego regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w opolu. Publikacja, któ-

rą pragnę Państwu zaprezentować, przedstawia podsumowanie całorocznej pracy oraz do-

świadczeń przy realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy 

i integracji społecznej w województwie opolskim” realizowanego w ramach Po Kl Priorytet 

Vii Poddziałanie 7.1.3, jak również aktualności, wydarzenia oraz inicjatywy podejmowane  

z udziałem roPS w opolu. 

uwadze Państwa polecam szczególnie wywiad z Panem Damianem jodełką pracownikiem 

socjalnym miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Praca socjalna jest 

czasami trudna, czasami wyczerpująca, ale przynosząca również olbrzymią satysfakcję. 

W ramach prezentowanych tzw. dobrych praktyk, warto zapoznać się z artykułem 

Nikiszowiecka Zmiana Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu. Śledząc opisaną historię 

dzielnicy Katowic można zatem stwierdzić, że jest to historia pozytywnych zmian - zarówno 

zmiany w społeczności lokalnej, jak i zmiany w instytucji publicznej.

na zakończenie – w związku z trwającym europejskim rokiem aktywności osób Starszych 

i Solidarności międzypokoleniowej 2012, przedstawiam Państwu artykuł Pani Danuty 

ceglarek „Zawsze wartościowi, ciągle aktywni”. Prezentowany materiał jest najlepszym do-

wodem na to, iż wiek dojrzały może być fascynujący, aktywny i pełny pasji. 

Dziękuję wszystkim instytucjom oraz ich przedstawicielom, którzy swoją aktywnością  

przyczynili się realizacji tak wielu działań, jednocześnie życzę Państwu miłej lektury.

 Adam Różycki

Dyrektor Regionalnego Ośrodka  
Polityki Społecznej w Opolu

Słowo wstępne
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Okres realizacji projektu:  
1 styczeń – 31 grudzień 2012r. 

W roku 2012 zakończył się kolejny rok realizacji projektu 
systemowego pt. ”Podnoszenie kwalifikacji kadry pomo-
cy i integracji społecznej w województwie opolskim” re-
alizowanego w ramach Po Kl Priorytet Vii Poddziałanie 
7.1.3. na początku br. planowano objąć wsparciem 500 
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 
i instytucji rynku pracy, jednak w ciągu roku liczba osób 
uczestniczących w podnoszeniu swoich kwalifikacji za-
wodowych wzrosła o 175 osób. Po raz kolejny liczba 
osób korzystających ze szkoleń finansowanych z efS jest 
znacząca, co potwierdza stawianą tezę, że jest duża po-
trzeba podnoszenia kwalifikacji ww. grupy osób, którzy 
wykazują zainteresowanie i chęci do zdobywania nowej 
wiedzy i doświadczenia. W ramach projektu zorganizo-
waliśmy w br. 8 specjalistycznych cykli szkoleniowych 
oraz moduły szkoleniowe (moduł z zakresu organizacji 
i zarządzania, moduł z metod pracy socjalnej, moduł 
z kształtowania postaw i umiejętności społecznych ka-
dry pomocy i integracji społecznej). W pierwszej połowie 
roku w związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem 

rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto 
obchodzony jest od 2006 r. na mocy uchwały Sejmu 
rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maj 2006 r. o ustano-
wieniu dnia 30 maja Dniem rodzicielstwa Zastępczego 
zorganizowano rodzinny piknik dla rodzin adopcyjnych 
i zastępczych. Łączna ilość uczestników wyniosła 360 
osób. odbyły się również 2 wizyty studyjne w podmio-
tach ekonomii społecznej woj. śląskiego skierowane do 
przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej 
oraz nGo łącznie dla 40 osób tj.:

a) wizyta studyjna 2-dniowa dla 20 osób,
b) wizyta studyjna 3-dniowa dla 20 osób.

natomiast w listopadzie br. zorganizowano seminarium 
pt. „Środowiskowa praca socjalna – organizowanie spo-
łeczności lokalnej” , w którym uczestniczyły 74 osoby.

Podobnie jak w latach ubiegłych mogliście Państwo sko-
rzystać z doradztwa specjalistycznego świadczonego 
przez dwóch specjalistów ds. specjalistycznego doradz-
twa i szkoleń i uzyskać fachową pomoc w zakresie aktyw-
nej integracji. 

W roku 2012 przeprowadzono łącznie 31 szkoleń 
o tematyce przygotowującej do realizacji zadań prze-
widzianych ustawami, poprawy działania w sektorze 
problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kom-
petencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne 
ww. pracowników.

CyklE SzkOlENiOWE:

3. Praca z osobą niepełnosprawną.
4. Zatrudnienie wspierane z elementami job-coachingu.
5. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z ele-

mentami fizjoterapii.
6. język migowy- poziom podstawowy.
7. asystent rodziny.
8. mediacje rodzinne.
9. Studium zamówień publicznych.
10. Procedura pracy ze sprawcą przemocy.

MODUły SzkOlENiOWE:

Moduł z zakresu organizacji i zarządzania :

1. organizator rodzinnej pieczy zastępczej - ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dla 
pracowników PcPr.

2. Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie - nowa 
ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - dla 
pracowników oPS.

3. Kodeks Postępowania administracyjnego w prakty-
ce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem 
nowelizacji.

4. Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

5. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po 
zmianach.

6. Budżet zadaniowy.
7. Zmiany w procedurze „niebieskiej Karty”.
8. ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
9. ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 r.

REAlizACJA PROJEkTU 
SySTEMOWEGO ROPS W OPOlU 
Podsumowanie

Szkolenia
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Moduł z zakresu specjalistycznych metod pracy so-
cjalnej :

1. Superwizja dla pracowników socjalnych, współpraca 
z rodzinami zastępczymi.

2. Zastosowanie arteterapii w pracy z podopiecznymi 
DPS/ŚDS.

3. Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego 
rodziną.

4. muzykoterapia- sposoby wykorzystania muzyki 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

5. Zatrudnienie wspierane i kontrakty socjalne- wyzwa-
nie dla wspólnych działań urzędów pracy i oPS.

6. Pogotowie rodzinne- praca ze stresem traumatycz-
nym odseparowanego dziecka.

7. Praca z trudnym klientem.
8. interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień oraz sy-

tuacji przemocy w rodzinie.
9. rodzinny wywiad środowiskowy.

Moduł z zakresu kształtowania postaw i umiejętności 
społecznych kadry pomocy i integracji społecznej:

1. mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu 
pracy, w tym ze względu na płeć.

2. trening głosu. jak mówić, aby cię słuchali?
3. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole.
4. mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu 

pracy, a inne zjawiska przemocy i konfliktu.
5. trening umiejętności społecznych.

Cykl SzkOlENiOWy „ASySTENT RODziNy”.

od 1 stycznia 2012 r. nowa ustawa o wspieraniu rodzi-
ny nałożyła na samorządy obowiązek zatrudniania asy-
stentów rodziny, którzy nie mają powtarzać zadań pra-
cowników socjalnych, ale pracować w stałym kontakcie 
z rodziną. Praca obejmuje wszystkie kwestie ich życia np. 
powinna podpowiadać jak rozsądnie gospodarować pie-
niędzmi, przekonywać aby płacić regularnie za czynsz, 
uczyć gotować dzieciom obiady i przygotowywać śnia-
danie do szkoły, pomagać przy załatwianiu różnych 
spraw urzędowych. można powiedzieć, że asystent jest 
jak „adwokat” rodziny pomagający w wielu kwestiach 

Szkolenie „Ustawa o finansach publicznych”

Szkolenie specjalistyczne „Asystent rodziny”

Wybrane szkolenie w ramach projektu systemowego 
regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w opolu
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osobistych i formalnych. Sam termin „asystent” został 
wprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem 
osoby towarzyszącej komuś, współobecnej, pomagają-
cej, będącej w pogotowiu.

asystent nie ma pracować za biurkiem tylko ma być obec-
ny w życiu rodziny kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba 
czy to w dzień, czy w nocy, w poszczególne dni tygodnia, 
ale również w weekendy. jego zadaniem jest wspiera-
nie rodziny przez pewien okres czasu, aby w przyszłości 
samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, 
zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Powi-
nien towarzyszyć rodzicom we wprowadzeniu zmian 
w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecz-
nych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpie-
czeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Do głównych funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję 
wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-
-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wy-
chowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji 
działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta 
rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę 
z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania po-
średnie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organiza-
cję własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej:

1.  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we 
współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pra-
cownikiem socjalnym;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko-
ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pra-
cy z rodziną, który jest skoordynowany z planem po-
mocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3.  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawid-
łowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob-
lemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob-
lemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu prob-
lemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu 

i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych 

dla rodziców, mających na celu kształtowanie pra-
widłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności po-
przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych 
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wycho-
wawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy 
z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie 
rzadziej niż co pół roku;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoń-
czeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej 
członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej 
i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjali-
zującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub gru-
pą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc 
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

cykl szkoleniowy przygotowujący asystentów rodziny 
do pracy odbył się zgodnie z harmonogramem od czerw-
ca do grudnia br. w formie 8 zjazdów (230 godzin) wraz 
z odbytymi praktykami. liczba przeszkolonych osób wy-
niosła 11 osób.

Specjalistyczne doradztwo było udzielane pracownikom 
ops i pcpr w woj. opolskim przez 2 specjalistów ds. spe-
cjalistycznego doradztwa i szkoleń z zakresu rozwoju 
form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy so-
cjalnej, metodyki i form pracy z rodziną i grupą, w tym 
również diagnoza potrzeb, a także w zakresie prawidło-
wego realizowania i monitoringu zadań przewidzianych 
dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach 
PoKl, w tym również diagnoza potrzeb grup docelo-
wych i doboru adekwatnych do potrzeb i możliwości 

form wsparcia w projektach Po Kl. jednocześnie dorad-
cy udzielali pomocy na rzecz prawidłowej realizacji, mo-
nitoringu, ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji 
pomocy i integracji społecznej w ramach Po Kl.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach ww. 
doradztwa udzielono 100 godzin wsparcia dla 51 osób 
z 46 instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. 
opolskim.

Specjalistyczne doradztwo
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Zadanie zostało zrealizowane w trzech działaniach tj.:

DziAłANiE i

W roku 2012 wydano kolejne cztery edycje kwartalnika 
skierowanego do pracowników socjalnych Śląska opol-
skiego „empowerment” , który zawierał treści na temat 
rozwoju form aktywnej integracji, kierunków pracy so-
cjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy 
społecznej. 

Ww. kwartalnik ma służyć promocji aktywnej polityki 
społecznej poprzez ukazywanie aktywnych form inte-
gracji społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, a działania te są kontynuacją (podjętych 
działań w 2011 r.) nowych formuł promocji aktywnych 
form integracji społecznej.

DziAłANiE ii

W każdy wtorek od stycznia do grudnia br. wydawane 
były czterostronicowe wkładki pt. „integracja bez barier” 

jako dodatki w gazecie regionalnej oraz e-wydania, któ-
re dostępne były na stronach internetowych niniejszej 
gazety. Zakres wkładki obejmował problematykę osób 
niepełnosprawnych oraz innych grup osób wykluczo-
nych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Wydano łącznie 49 wkładek, których nakład wynosi 
21000 egzemplarzy.

DziAłANiE iii

W czerwcu br. zorganizowano piknik dla rodzin adop-
cyjnych i zastępczych z dziećmi, który miał na celu in-
tegrację środowisk rodzinnych, popularyzację różnych 
form rodzinnej opieki zastępczej, dał również możliwość 
wymiany doświadczeń rodzicielskich przez uczestników 
pikniku. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem ro-
dzin zastępczych i adopcyjnych, a liczba uczestników 
wyniosła 360 osób. następnie w grudniu br. opracowano 
i wydano broszurę pt. „Droga do rodzicielstwa” w nakła-
dzie 500 szt. Wydanie broszury miało przybliżyć proce-
dury i warunki adopcji i opieki zastępczej w regionie. 

W ramach ww. zadania odbyły się dwie wizyty studyjne. 
Pierwsza wizyta miała miejsce w terminie 03-04 września 
2012r. (wizyta dwudniowa), druga miała miejsce 05-07 
września 2012r. (wizyta trzydniowa). 

Ww. wizyty studyjne odbyły się w podmiotach ekonomii 
społecznej na terenie województwa śląskiego. to właśnie 
na terenie województwa śląskiego prężnie rozwijają się 
inicjatywy lokalne związane z historią i tradycją regionu, 
powstają stowarzyszenia oraz liczne fundacje. W wizy-
tach studyjnych wzięło udział łącznie 39 pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej oraz nGo.

W ramach pierwszej wizyty studyjnej 2-dniowej uczest-
nicy (19 osób) odwiedzili Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne - WTZ w Łazach gdzie zapoznali się z dzia-
łalnością Stowarzyszenia, która jest przykładem wzoro-
wej współpracy z samorządem gminnym i powiatowym. 
następnie podczas spotkania w Inkubatorze Społecznej 
Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Dąbrowie 
Górniczej przedstawiono uczestnikom sposób organi-
zacji inkubatorów trzeciego Sektora, podstawy i formy 
prawne tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możli-
wości wspierania inicjatyw z zakresu ekonomii społecz-
nej w Polsce oraz omówiono współpracę europejską na 
rzecz ekonomii Społecznej. 

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się spotkaniem 
w Spółdzielni Socjalnej „Rybka” w Katowicach, która jest 
najsłynniejszą spółdzielnią socjalną w Polsce gdzie pod-
czas swojej kampanii wyborczej pojawił się osobiście 
Premier Donald tusk. Spółdzielnia zajmuje się prowa-
dzeniem stołówki, pieczeniem ciast, a także cateringiem 
serwującym śląskie potrawy. Dodatkowym zajęciem jest 
produkcja pamiątek i gadżetów promujących poszcze-
gólne dzielnice Katowic. 

ostatnim punktem programu wizyty było odwiedzenie 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” w Rybniku 
działające już od 2002 r., które jest pozarządową orga-
nizacją wspierającą, stawiającą sobie za cel dążenie do 
stanu, w którym aktywne społeczności samodzielnie roz-
wiązują swoje problemy. odbiorcami działań criS są or-
ganizacje pozarządowe, liderzy społeczni, młodzież, gru-
py nieformalne, samorządy terytorialne i ich instytucje, 
podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorcy. Wśród 
obszarów działalności criS znajduje się:

•	 prowadzenie centrum Wolontariatu, z którego usług 
korzystać mogą zarówno wolontariusze, jak i instytu-
cje, które chcą podjąć współpracę z wolontariuszami,

Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu regionalnym 

rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego:  
Wizyta studyjna
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•	 prowadzenie szkoleń i doradztwa dla nGo-sów, 
obejmujących szeroki zakres tematyczny związany 
z wszelkimi aspektami zarządzania podmiotami trze-
ciego sektora,

•	 prowadzenie inkubatora organizacji Pozarządowych, 
wspierającego zarejestrowane stowarzyszenia oraz 
grupy nieformalne, zamierzające zarejestrować się 
jako stowarzyszenie lub fundacja.

Druga wizyta studyjna 3-dniowa, w której uczestniczyło 
20 osób rozpoczęła się wizytą w Stowarzyszeniu Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem” oraz Fundacji Rozwoju Przed-
siębiorczości Społecznej „Być Razem” w cieszynie gdzie 

przedstawiono uczestnikom model współpracy z samo-
rządem i instytucjami integracji społecznej na przykła-
dzie działalności tych organizacji. Stowarzyszenie jest 
ważnym partnerem Gminy w kreowaniu polityki spo-
łecznej na terenie miasta i wpisało się w system pomo-
cy społecznej jako integralny i wartościowy element. Do 
głównych osiągnięć można zaliczyć uruchomienie przez 
Stowarzyszenie wielu miejsc oferujących pomoc dla 
osób bezdomnych, uzależnionych, ofiar przemocy, dzieci 
zaniedbanych, samotnych matek, a także uruchomienie 
kilku stale realizowanych programów środowiskowych 
skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych. Pro-
wadzi się również aktywność usługową np. poradnictwo 
prawne, psychologiczne, grupy terapeutyczne i socjo-
terapeutyczne, udzielanie schronienia, żywienie, w kie-
runku uaktywniania samopomocowych działań osób, 
które same skorzystały z pomocy. natomiast fundacja 
zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecz-
nej, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, 
organizacji pozarządowych, jak również w ramach swojej 
struktury prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. realizu-
je różnego rodzaju projekty ukierunkowane na aktywi-
zację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poprzez pracę i edukację. 

następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spół-
dzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” również w cieszynie, 
która jest przykładem podmiotu, który powstał w wyniku Uczestnicy wizyty studyjnej

Uczestnicy wizyty studyjnej 
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skutecznej współpracy z nGo. Zakres usług jakie świadczą 
członkowie spółdzielni obejmuje specjalistyczne 
i niespecjalistyczne sprzątanie, zagospodarowanie 
terenów zielonych, drobne remonty oraz zimowe 
utrzymywanie chodników i placów. 

W drugim dniu wizyty studyjnej odwiedzono Bielskie 
Stowarzyszenie artystyczne „teatr Grodzki” w Bielsku-
-Białej, które swoją działalność rozpoczęło od 1999 r. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi artystów, pedagogów 
i animatorów kultury prowadzi działalność na rzecz grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczonych 
w dostępie do świata kultury i sztuki. Wśród głównych 
obszarów działania „teatru Grodzkiego” znajduje się:

•	 program warsztatów artystycznych dla tzw. grup 
dysfunkcyjnych obejmujących różne dziedziny sztu-
ki – teatr, animację komputerową, fotografię, sztuki 
plastyczne,

•	 aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełno-
sprawnych w ramach prowadzonych przez „teatr 
Grodzki” : Warsztatu terapii Zajęciowej, Zakładu ak-
tywności Zawodowej oraz poradnictwa zawodowego,

•	 działalność wydawnicza obejmująca publikacje książ-
kowe, filmowe i prasowe o charakterze instruktażo-
wym i dokumentacyjnym,

•	 działalność szkoleniowa adresowana do nauczycieli, 
terapeutów, instruktorów i wolontariuszy,

•	 organizacja konferencji, spotkań integracyjnych oraz 
przeglądów twórczości amatorskiej.

trzeciego dnia uczestnicy odwiedzili Bytomską Spółdziel-
nię Socjalną, której celem powstania była integracja osób 
defaworyzowanych. Swoją działalność Spółdzielnia roz-
poczęła od małej poligrafii oraz usług porządkowych, 
jednak z czasem zaczęła poszerzać swój działalność 
o usługi budowlane, organizację kursów i szkoleń oraz 
innych imprez. Swoją działalnością spółdzielnia przyczy-
niła się do uwierzenia we własne siły oraz do powrotu 
osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy poprzez 
szkolenia i udzielanie wszelakiej pomocy w wypełnianiu 
formularzy oraz w kontaktach z administracją publiczną, 
współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi i admi-
nistracji publicznej czy stowarzyszeń.

na zakończenie 3-dniowego wyjazdu uczestnicy zawitali 
w Spółdzielni Socjalnej „W&team” , którego założycielki 
i członkinie zostały objęte projektem „Katowickie centrum 
ekonomii Społecznej”. obecnie spółdzielnia świadczy 
usługi w zakresie: szycia kostiumów standardowych 
i ustalonych projektów oraz odnawiania kostiumów. 
Głównymi ich odbiorcami są szkoły baletowe i szkoły 
tańca, ogniska taneczne i muzyczne, kluby sportowe, 
domy kultury oraz grupy cheerleaderek.

oba wyjazdy studyjne pozwoliły uczestnikom zapo-
znać się z dobrymi przykładami partnerstw w zakresie 
kreowania polityki społecznej w gminie, w tym integra-
cji z istniejącym instytucjonalnym systemem pomocy 
społecznej. 

W dniu 21 listopada corocznie obchodzony jest Dzień 
Pracownika Socjalnego. nie każdemu specyfika tego za-
wodu, jak i instytucji, jaką reprezentują pracownicy so-
cjalni, jest znana, tymczasem pomoc społeczna oraz jej 
pracownicy wykonują niełatwą pracę nie tylko na rzecz 
osób w trudnej sytuacji, ale de facto na rzecz całego spo-
łeczeństwa. Specyfika pracy wymaga od pracowników 
socjalnych nie tylko nieustannego doskonalenia mery-
torycznego, ale również doskonalenia umiejętności psy-
chospołecznych, często pokonywania własnych ograni-
czeń i słabości. 

W połączeniu z obchodami Dnia Pracownika Socjalne-
go w ramach realizowanego projektu systemowego 
roPS w opolu zorganizował w dniach 22-23 listopada 
br. w Krapkowicach dwudniowe seminarium nt. „Środo-
wiskowa praca socjalna – organizowanie społeczności 

lokalnej” skierowane właśnie do pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących 
pracę z rodziną.

celem seminarium była wymiana doświadczeń oraz 
przedstawienie dobrych praktyk w zakresie rozwoju 
standardów usług pomocy i integracji społecznej w woj. 
opolskim, w którym uczestniczyło 74 osoby. 

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją radcy ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej Pani Zuzanny Grabusińskiej nt. 
„organizowanie społeczności lokalnej”. następnie Pani 
dr romana Pawlińska-chmara z uniwersytetu opolskie-
go omówiła kolejny blok tematyczny nt. „Problematyka 
demografii, a kształcenie gerontologiczne” podczas, któ-
rego poruszyła temat kształcenia gerontologicznego dla 

rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego: 
„Środowiskowa praca socjalna - organizowanie społeczności 
lokalnej” - seminarium dwudniowe
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potrzeb nowoczesnego systemu środowiskowej pracy 
socjalnej. 

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciel Departamen-
tu Koordynacji Programów operacyjnych umWo Pani 
Brygida Głąb wygłosiła prelekcję nt. „Założenia per-
spektywy finansowej na lata 2014-2020 ze szczególnym 

omówieniem obszaru wspierania włączenia społecz-
nego i walki z ubóstwem”. następnie Pani mirosława 
Kwiatek-Hoffman dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia oum omówiła „Społeczny region modelowy 
– doświadczenia Dolnej austrii w zakresie opieki nad 
osobami starszymi” wraz z podaniem przykładowych 
rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych z zakresu 
wsparcia i opieki nad osobami starszymi . Kolejny prele-
gent Pan jacek Suski dyrektor WuP w opolu przedstawił 
„Bilans realizacji projektów systemowych ośrodków po-
mocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie w woj. opolskim w latach 2008-2012”.

ostatnie wystąpienie wygłosił dr Piotr Sikora z uniwersy-
tetu opolskiego, na temat „Środowiskowa praca socjal-
na” . Podczas swojej prelekcji omówił przesłanki dla pracy 
socjalnej ze społecznością lokalną oraz zasady upraw-
niające stosowanie metody organizowania środowiska 
i wszechstronne podejście do organizowania społeczno-
ści lokalnej.

W kolejnym bloku tematycznym zostały zaprezentowa-
ne „dobre praktyki”. jako pierwszy wystąpił Pan Zdzi-
sław markiewicz dyrektor moPr w opolu , który zapre-
zentował swój Program aktywności lokalnej „cHcemy 
– moŻemy – DZiaŁamy ” dla mieszkańców dzielnicy 
opole-Groszowice w ramach projektu systemowego 
pt. ProGram aKtyWiZacji SPoŁecZno-ZaWoDoWej 
BeZroBotnycH oraZ nieaKtyWnycH ZaWoDoWo 
KlientÓW miejSKieGo oŚroDKa Pomocy roDZinie 
W oPolu pn. „moja Praca-moja PrZySZŁoŚĆ”. jako 
druga Pani Barbara Bąbska ze Stowarzyszenia centrum 
Wspierania aktywności lokalnej cal w Warszawie przed-
stawiła ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/ 
organizowania społeczności lokalnej (model oSl) na 
przykładzie projektu „tworzenie i rozwijanie standardów 
usług pomocy i integracji społecznej”. 

Kolejnym przykładem „dobrej praktyki” był temat, który 
poruszył w swoim wystąpieniu Pan Waldemar jan pre-
zes Stowarzyszenia fabryka inicjatyw lokalnych miano-
wicie „rozwój Społeczności lokalnej na przykładzie ini-
cjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie fabryka 
inicjatyw lokalnych”. na początku omówił główny cel 
centrum, którym jest podniesienie poziomu aktywności 
mieszkańców dzielnicy nikiszowiec i janów oraz insty-
tucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania 
ważnych problemów społecznych. Powstałe centrum re-
alizuje także funkcje promocyjne, kulturalne, turystycz-
ne itp. jest jednym z projektów rewitalizacyjnych miasta 
Katowice, ale rozwija także ideę partnerskiego modelu 
organizowania społeczności lokalnej.

W trakcie drugiego dnia seminarium uczestnicy spot-
kania wysłuchali dalszej części prezentacji „dobrych 
praktyk” , którą rozpoczęła Pani agnieszka rzepecka 
koordynator Programu centrum aktywności lokalnej 
w Szopienicach. Przedstawiła temat „Środowiskowa 
praca socjalna- organizowanie społeczności lokalnej” 
podczas, którego omówiła działania podejmowane 

Przywitanie gości przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu – Adama Różyckiego

Pani Zuzanna Grabusińska w wykładzie nt. „Środowiskowa praca 
socjalna organizowanie społeczności lokalnej”

Dr Romana Pawlińska-Chmara w wykładzie pn. „Problematyka 
demografii, a kształcenie gerontologiczne”
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w centrum aktywności lokalnej w Szopienicach. Dzięki 
nim nastąpił u mieszkańców osiedla „Bagno” wzrost ak-
tywności przejawiający się w ilości podejmowanych ini-
cjatyw, nabycie umiejętności współpracy między sobą, 
a także z instytucjami lokalnymi, umiejętność zabawy 
bez alkoholu oraz nabycie umiejętności korzystania z za-
sobów własnych i zasobów instytucji lokalnych przy re-
alizacji różnych inicjatyw. W kolejnym wystąpieniu Pani 
agnieszka Kowalska pracownik moPS w Bielsku-Białej 
omówiła temat „Partnerstwa lokalne jako narzędzie or-
ganizowania społeczności lokalnej na osiedlu Wapienica 
w Bielsku-Białej” . Wyjaśniła kwestie dotyczącą rodzaju 
partnerstw, kolejnych etapów ich budowania oraz wy-
stępujących modeli partnerstw. W dalszej części wystą-
pienia przeszła do omówienia strategii partnertwa, zasad 
zarządzania i korzyści wynikających ze współpracy dla 
partnerów lokalnych. 

na koniec dwudniowego seminarium wystąpiła Pani jo-
lanta Kraśniewska teolog uniwersytetu im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, pedagog, mediator, która 
przedstawiła temat „mediacje jako kompetencja komu-
nikacyjna pracownika socjalnego”. Podczas swojego wy-
stąpienia Pani jolanta omówiła zasady i etapy mediacji, 
a także korzyści z niej wynikające. Zwróciła uwagę na 
ważną rolę jaką odgrywa mediator rodzinny z wyszcze-
gólnieniem jego celów i zadań.

Ww. seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem 
uczestników czego dali dowód na zakończenie dziękując 
dyrektorowi roPS w opolu adamowi różyckiemu za zor-
ganizowanie tak ciekawego i wiele wnoszącego do ich 
pracy spotkania.

Wieloletni regionalny Plan Działań Województwa opol-
skiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spo-
łecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020 sta-
nowi jedno z działań realizowanych w ramach projektu 
systemowego regionalnego ośrodka Polityki Społecznej 
w opolu pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i in-
tegracji społecznej w województwie opolskim” Priorytet 
Vii Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
społecznej Programu operacyjnego Kapitał ludzki.

Zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Plan 
stanowi istotny element programowania w wojewódz-
twie. Ponadto Plan jest zgodny z wytycznymi ministra 
Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji 
regionalnego planu działań na rzecz promocji i upo-
wszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytu-
cji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. 

Plan wpisuje się w założenia programowe Strategii roz-
woju Województwa opolskiego oraz Wojewódzkiej Stra-
tegii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2002-2015.

Zgodnie z wytycznymi ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej, Plan tworzony jest we wszystkich województwach 
w kraju i winien stanowić element strategii rozwoju wo-
jewództw. W województwie opolskim Plan został opra-
cowany przez zespół ds. ekonomii społecznej, powołany 
Zarządzeniem nr 17/12 Dyrektora roPS w opolu z dnia 
21 sierpnia 2012r., złożony z przedstawicieli instytucji 
rynku pracy, organizacji pozarządowych, ekonomii spo-
łecznej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
wojewódzkiego oraz gminnego a także przedstawicieli 
środowiska akademickiego.

rozwój sektora ekonomii społecznej jest szansą na ak-
tywizację zawodową osób pozostających bez pracy, 
rozwój lokalny oraz rozwój kapitału społecznego, a tak-
że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym 

Spotkanie zespołu ds. ekonomii społecznej w celu opracowania wieloletniego regionalnego planu działań ES

Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej w regionie
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ograniczenie zjawiska ubóstwa. umiejscowienie go-
spodarki społecznej w dokumentach strategicznych 
oraz programowych wskazuje na jej coraz większą rolę 
w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Potencjał 
tego sektora w rozwoju społeczno-gospodarczym i po-
lityce spójności powoduje, że staje się on istotną siłą na-
pędową rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Projekt Wieloletniego regionalnego Planu Działań Woje-
wództwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechnia-
nia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 
2013-2020, zostanie poddany konsultacjom społecznym. 
uzyskane w toku konsultacji opinie zostaną uwzględnio-
ne przy opracowaniu ostatecznej wersji tego dokumentu.

W ramach realizacji ww. Planu prowadzone były konsul-
tacje z Zespołem ds. eS oraz odbyły się dwa spotkania 
robocze (18 września 2012r. oraz 9 października 2012r.). 
Przedmiotem spotkań była wymiana doświadczeń zwią-
zanych z obszarem ekonomii społecznej w regionie. 
członkowie zespołu omawiali najważniejsze problemy 
i wyzwania stojące przed sektorem eS oraz wskazywali 
na szereg rozwiązań, które mogą przyczynić się do jego 
rozwoju w województwie opolskim. Ponadto podczas 
spotkań przedstawiono cele, kierunki interwencji oraz 
zadania związane z realizacją wieloletniego regionalne-
go planu działań na rzecz promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora eko-
nomii społecznej i jej otoczenia w regionie, zgodnie z wy-
tycznymi przygotowanymi przez Departament Pożytku 
Publicznego ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Pracownik socjalny działa na rzecz jednostek, rodzin, 
grup i środowiska społecznego znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. A jak w rzeczywistości 
wygląda praca socjalna na co dzień?

Praca socjalna to dla nas priorytet i staramy się poświę-
cać tym działaniom jak najwięcej czasu i sił. jednak 
przerost biurokracji i coraz więcej nowych zadań nakła-
danych na pracowników socjalnych nie związanych stric-
te z pracą socjalną, nie pozwala w pełni zająć się dzia-
łaniami na rzecz powyższych grup. odnosi się wrażenie, 
iż pomoc społeczna jest traktowana przez władze jako 
swoistego rodzaju „śmietnik” na zasadzie „nie wiemy co 

z tym zrobić, to wrzućmy to do pomocy społecznej”. Do-
datkowym problemem jest brak odpowiednich narzędzi 
pracy dla pracowników socjalnych, które przy stale zmie-
niającej się rzeczywistości bardzo by się nam przydały. 
Z tego co wiem są przygotowywane zmiany w ustawie 
o pomocy społecznej i mam nadzieję, że tam problem 
narzędzi pracy dla nas zostanie uwzględniony. nadto 
płace ( to osobny problem)… nasi włodarze zdają sobie 
sprawę, że jesteśmy w większości pasjonatami (i chyba 
dlatego podwyżki nas omijają) ale pasją i ideami rodzin 
nie nakarmimy.

Jakie według Pana są zalety i wady pracy socjalnej?

Podstawową wadą jest brak czasu na pracę socjalną, ale 
jednak radość i satysfakcja z pomagania ( co jest podsta-
wową zaletą ) przesłania te trudności.

Co należy zmienić w pracy pracowników socjalnych 
aby opieka społeczna funkcjonowała lepiej?

oddzielenie pracy socjalnej od pomocy finansowej to 
podstawowa sprawa do prawidłowego funkcjonowania 
pomocy społecznej w obecnej rzeczywistości. Ponadto 
część zadań powinny przejąć organizacje pozarządowe 
tak jak to się dzieje w całej europie. Szeroko pojęta ekono-
mia społeczna jest to obszar, w którym Polska a zwłaszcza 
nasze województwo ma jeszcze wiele do nadrobienia. 
miałem okazję obserwować jak to funkcjonuje w krajach 
zachodnich, m.in. byłem w listopadzie tego roku na wi-
zycie studyjnej w liverpoolu i jestem zachwycony tymi 
rozwiązaniami. Podstawą ekonomii społecznej jest danie 

 Damian Jodełka 

ROzMOWy z CiEkAWyMi lUDŹMi 
rozmowa z Damianem jodełką – pracownikiem 
socjalnym miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kędzierzynie – Koźlu
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klientom przysłowiowej wędki a nie ryby i wydobycie 
z ludzi pokładów energii, która się marnuje. Korzysta 
na tym zarówno klient, jak i społeczeństwo, rozwija się 
też dzięki temu świadomość lokalna, środowisko lokal-
ne i społeczeństwo obywatelskie. Dlatego oprócz pracy 
w ośrodku, działam w trzecim sektorze, Gminnej radzie 
Działalności Pożytku Publicznego i zaangażowałem się 
w utworzenie centrum integracji Społecznej w Kędzie-
rzynie - Koźlu bo uważam, że jest to przyszłość w pomo-
cy społecznej i nie ma od tego odwrotu.

Czy mężczyzna może być dobrym pracownikiem so-
cjalnym, czy to raczej zawód dla kobiety?

mężczyzna jest dobrym pracownikiem socjalnym. Spe-
cyfika pracy socjalnej wymaga by było nas coraz więcej 
i na szczęście tak się dzieje. Ponadto w organizacjach po-
zarządowych działających na rzecz osób potrzebujących 
jest nas całe mnóstwo, więc dlaczego nie w pomocy spo-
łecznej jako pracownik socjalny ?

Co Pan sądzi na temat stereotypowego postrzegania 
zawodów kobiecych i męskich mowa o pracy pracow-
nika socjalnego? Czy to jest tendencja, która zanika?

obecnie mężczyzna w żłobku, kobieta jako kierowca 
autobusu już powoli nikogo nie dziwi - ta stereotypowa 
tendencja o zawodach męskich i kobiecych definityw-
nie zanika. jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, 
specyfika pracy socjalnej w obecnej rzeczywistości wy-
maga wręcz by mężczyzn było w pomocy społecznej co-
raz więcej. część środowisk do których wchodzimy jest 

skrajnie niebezpiecznych i „facet” jest tam konieczny o ile 
nie niezbędny.

zawód pracownika socjalnego jest zawodem specy-
ficznym. Jakimi cechami charakteru powinien odzna-
czać się pracownik socjalny?

odporność na stres, cierpliwość, empatia, asertywność 
itd. można tu wymieniać długo, tak samo jak wiedza jaką 
pracownik socjalny powinien posiadać. często porów-
nuję pracownika socjalnego do lekarza pierwszego kon-
taktu. jeżeli jest to przysłowiowa grypa to przepisuje się 
lek i już, jeżeli jest to poważna choroba kontaktuję się ze 
specjalistą. Wymaga to jednak od pracownika socjalne-
go sporo wiedzy z przeróżnych aspektów życia, dziedzin 
i ustaw.

 Jaki jest Pana największy sukces zawodowy?

Każdy usamodzielniony klient jest moim największym 
sukcesem. nie można tu stosować gradacji sukcesów 
zawodowych, bo dla każdego naszego klienta sukces 
i porażka ma inne oblicze. Z jednej strony jest to pomoc 
w podjęciu zatrudnienia przez matkę pięciorga dzieci 
która nie pracowała 20 lat a z drugiej strony uratowanie 
człowieka przed zamarznięciem ( ja oba te przypadki, jak 
i wiele innych, traktuję równorzędnie ). my jesteśmy po 
to by pomóc klientom w trudnym etapie życia na którym 
się znaleźli a ich problemy, dla nich samych są najważ-
niejsze i często niemożliwe dla nich do pokonania. 

Centrum Aktywności lokalnej w Nikiszowcu (PCAl 
Nikiszowiec) działa od 01.06.2008r. w ramach projektu 
„Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecz-
nej w Katowicach” realizowanego przez miejski ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach i jest współfinanso-
wany przez unię europejską ze środków europejskiego 
funduszu Społecznego. jest programem autorskim, 
kontynuacją realizowanych od 2000r. przedsięwzięć ak-
tywizujących społeczność lokalną nikiszowca i janowa, 
których pomysłodawcą i realizatorem jest Waldemar jan 
- koordynator Pcal nikiszowiec. centrum działa w opar-
ciu o uchwałę rady miasta Katowice, jest programem 
miejskim, uznawanym za jeden z programów rewitaliza-
cyjnych miasta. oD Viii 2012r. centrum prowadzone jest 
przez Stowarzyszenie fabryka inicjatyw lokalnych, które 
jest partnerem miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach w ramach projektu „Damy radę…”.

od początku realizacji bezpośrednim odbiorcą Progra-
mu jest cała społeczność lokalna osiedla nikiszowiec 
a także dzielnicy janów – mieszkańcy, instytucje, orga-
nizacje i firmy lokalne zaangażowane w poprawę sytu-
acji społecznej w dzielnicy. Pośrednio Program adreso-
wany jest także do całej społeczności Katowic i regionu, 
z uwagi na działania zmierzające do zmiany stereoty-
powego (negatywnego) postrzegania nikiszowca przez 
mieszkańców innych dzielnic i miast. Z uwagi na swój 
innowacyjny i rewitalizacyjny charakter oraz zabytkowa, 
unikatową specyfikę osiedla Program ma znaczenie re-
gionalne i ponadregionalne. 

rozpoczynając realizację programu (finansowanego ze 
środków efS), bazując na wstępnych ocenach i diagno-
zach postanowiono nie poszukiwać „na siłę” osób bę-
dących klientami ośrodka Pomocy Społecznej, których 

DOBRE PRAkTyki 
Waldemar jan „nikiszowicka zmiana centrum aktywności 
lokalnej w nikiszowcu”



14
Bi

ul
et

yn
 In

fo
rm

ac
yj

ny
 - 

gr
ud

zi
eń

 2
01

2

najłatwiej było określić mianem osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Postanowiono pójść inną niż 
większość powstających wówczas (i obecnie też) progra-
mów aktywności lokalnej. Przyjęto tezę, że cała społecz-
ność nikiszowca jest zagrożona wykluczeniem społecz-
nym i każdy członek tej społeczności może być w takim 
samym stopniu objęty oddziaływaniem programu. Wyni-
kało to z opinii, jaka osiedle miało w społeczności całego 
miasta. Wynikało także z uwarunkowań wewnętrznych – 
przede wszystkim „uznania” przez samych mieszkańców 
osiedla siebie za gorszych od mieszkańców innych dziel-
nic. Do tego doszły stereotypy dotyczące sytuacji spo-
łecznej w osiedlu (wysoka przestępczość, zaniedbania 
przestrzeni, niska aktywność obywatelska, działalność 
grup pseudokibicowskich) a także bardzo niski poziom 
samodzielności w zakresie zaspokajania potrzeb lokal-
nych, wynikający z uwarunkowań historycznych i kultu-
rowych. od początku istnienia bowiem była to dzielnica 
„sterowana centralnie” głównie przez środowiska zwią-
zane z kopalnią. to kopalnia regulowała przez dziesiątki 
lat życiem zawodowym, społecznym, kulturalnym spo-
łeczności. finansowała sport, dom kultury, organizowa-
ła czas wolny. Zmiana ustrojowa lat dziewięćdziesiątych 
spowodowała przerwanie tego źródła zarówno pienię-
dzy jak i wsparcia organizacyjnego. W osiedlu upadło 
lodowisko, klub sportowy. już nieco wcześniej z uwagi 
na m.in. wyż demograficzny dok kultury zamieniono na 
filie szkoły podstawowej. osiedlem przestano się intere-
sować, popadało w coraz większy marazm i zapomnie-
nie. Wzrastało bezrobocie, odprawy górnicze spowo-
dowały w połowie lat dziewięćdziesiątych prawdziwe 

spustoszenie społeczne. Wielu górników utraciło możli-
wość wykonywania pracy w zawodzie, odprawy często 
zostały zmarnowane z uwagi na nieprzygotowanie spo-
łeczności do takiej zmiany. Zmieniał się sposób funkcjo-
nowania rodziny, kobiety bardziej aktywnie zaczęły an-
gażować się w życie zawodowe (często zmuszała je do 
tego sytuacja), a nikt nie był w stanie w wystarczającym 
stopniu zastąpić je w funkcjach choćby wychowawczych. 
młodzież i dzieci nie miały alternatywy (nie było już spor-
tu, domu kultury). ich alternatywa stawało się podwórko 
i tzw. ainfarty czyli bramy. 

Zmiany rozpoczęły się na przełomie 2007/2008r. Z okazji 
100-lecia osiedla komitet społeczny i miasto rozpoczęły 
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu. 
towarzyszyła temu aktywność mediów, które nagłaś-
niały problemy nikiszowca i nawoływały do zmiany tej 
sytuacji. Zmiana ta rozpoczęła się w 2008r. Spotkania 
dotyczące bezpieczeństwa dzielnicy, zmiany w zarządzie 
komisariatu Policji, powstanie stowarzyszenia razem Dla 
nikiszowca no i wreszcie rozpoczęcie działalności Pcal 
nikiszowiec doprowadziły do dzisiejszej zmiany przez 
duże „Z”. obecnie Głównym celem centrum było i jest 
podniesienie poziomu integracji społecznej i aktywno-
ści lokalnej w osiedlu nikiszowiec z uwzględnieniem 
dzielnicy janów, sprzyjające procesom rewitalizacyjnym 
i przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia społecznego. 
cele szczegółowe dotyczą przede wszystkim zagadnień 
z zakresu rewitalizacji (w szerokim pojęciu), promocji 
miejsca i ludzi, inicjowania partnerstw i koalicji, realizacji 
inicjatyw lokalnych, zwiększania kompetencji lokalnych 

Osiedle Nikiszowiec, fot. www.nikiszowiec.pl
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liderów i organizacji oraz zwiększenia dostępności do in-
formacji o prawach i uprawnieniach obywatelskich. 

jakie były założenia centrum aktywności lokalnej w niki-
szowcu i główne zasady działania, które w tak znacznym 
zakresie wpłynęły na zmianę? Początkom realizacji Pcal 
nikiszowiec towarzyszyły 4 główne założenia: 

1. Siedziba centrum musi być jak najbliżej ludzi, w miej-
scu naturalnie do tego przystosowanym (jest nią 
Dom Katechetyczny – naturalne i akceptowane cen-
trum życia społecznego osiedla) 

2. Zespół (osoby zatrudnione) centrum powinien skła-
dać się z osoba pochodzącej ze społeczności oraz 
osoby z zewnątrz. „Duży” zespół tworzą mieszkańcy 
i sympatycy osiedla. 

3. Główna idea pracy to zmiana społeczna i rozwój spo-
łeczności lokalnej, a w mniejszym stopniu promocja 
innego oblicza instytucji pomocowej (choć to też 
ważne), 

4. Pcal musi się charakteryzować wysokim stopniem 
niezależności od instytucji, innych struktur i organiza-
cji oraz autentycznością wobec ludzi a także podmio-
towością (czyli centrum tworzą i prowadzą konkretni 
ludzie a nie instytucja). 

W realizacji programu wykorzystujemy różne metody 
pracy ze społecznościami. Korzystamy z doświadczeń 
krajowych i zagranicznych. czerpiemy z metody cal, 
uczestniczymy także w przedsięwzięciach z związanych 
z tworzeniem i promocją modelu oSl (organizowania 
społeczności lokalnej). W ciągu kilku lat działalności 
określono podstawowe zasady, jakimi kieruje się zespół 
Pcal nikiszowiec.

Rys. Waldemar Jan

1. naszym klientem jest cała społeczność dzielnicy. 
2. angażujemy każdego, kto chce być aktywnym, nieza-

leżnie od wieku i stanu posiadania. 
3. Bazujemy na dobrej diagnozie społecznej. 
4. Poszukujemy, szkolimy i wspieramy lokalnych liderów. 
5. Stwarzamy okazje do spotkania się i dyskusji o potrze-

bach i planowania zmian. 
6. Działamy w formule partnerstwa lokalnego. 
7. Wzmacniamy poczucie dumy i zadowolenia z miesz-

kania w takim miejscu jak nikiszowiec. 
8. Promujemy nikiszowiec jako miejsce przyjazne lu-

dziom, atrakcyjne do mieszkania i aktywności. 
9. inicjujemy i wspieramy inicjatywy w obszarze kultury, 

ekologii, turystyki, edukacji, społeczeństwa obywatel-
skiego itp. 

10. Wspieramy powstawanie i rozwój organizacji poza-
rządowych, podmiotów ekonomii społecznej. 

11. organizujemy i współorganizujemy 
w partnerstwie lokalnym duże imprezy kulturalno 
-promocyjno-integracyjne. 
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najważniejsze dowody zmian, których inicjatorem bądź 
aktywnym uczestnikiem był Pcal nikiszowiec to: 

•	 znaczne zmniejszenie liczby przestępstw 
w osiedlu (w statystykach ponad pięciokrotnie mniej 
przestępstw); 

•	 powstanie przy wsparciu Pcal Stowarzyszenia Pyr-
lik Stalowy, które wydaj m.in. lokalna gazet Magiel – 
Niecodziennik Nikiszowiecki orazSpółdzielni Socjalnej 
„rybka” (jednej z najbardziej znanych w Polsce, wy-
różnionej w listopadzie 2012r. tytułem najlepszego 
polskiego przedsiębiorstwa społecznego w kategorii 
pomysł na rozwój; 

•	 system monitoringu wizyjnego osiedla pełny system, 
który zbudowany został dzięki zbiórkom społecznym 
(ok. 20 tys. złotych), dotacji miejskiej oraz dofinanso-
waniu z unii europejskiej; 

•	 powstanie Zintegrowanego Programu rewitalizacji 
nikiszowca – swoistej strategii rozwoju osiedla (pro-
gram czeka na zatwierdzenie rady miasta); 

•	 ponad 50 spotkań społeczności lokalnej; 

•	 ponad 25 przeszkolonych osób w zakresie animacji 
lokalnej, w tym kilkunastu działających liderów; 

•	 ponad 1000 porad w Punkcie informacji obywatelskiej;

•	 kilkanaście zrealizowanych inicjatyw lokalnych; 

•	 zmiana wizerunku osiedla zarówno w oczach samych 
mieszkańców jak i gości; 

•	 wzrost samodzielności mieszkańców i postaw obywa-
telskich poprzez m.in. powstanie i prowadzenie orga-
nizacji iii sektora, inicjatywy obywatelskie, itp.; 

•	 wzrost kompetencji społecznych mieszkańców, 
większa gotowość do działań w idei partnerstwa 
i współpracy. 

Zmiany to efekt współpracy mieszkańców, organiza-
torów społeczności lokalnej (Pcal nikiszowiec), sym-
patyków osiedla, Władz miasta, moPS Katowice, me-
diów, urzędu marszałkowskiego, instytucji kultury, firm 
i przedsiębiorstw, organizacji społecznych i wielu innych 
podmiotów. Warta podkreślenia jest też zmiana w samej 
instytucji. moPS Katowice dzięki procesowi przygoto-
wywania się, budowania zaufania i systematycznego 
zwiększania kompetencji centrum i jego pracowników 
zdecydował się na „oddanie” programu organizacji 

Jedno z narzędzi pracy PCAL Nikiszowiec;-)

Monitoring wizyjny w Nikiszowcu, fot. W. Jan

Partnerski model OSL, rys. W. Jan
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pozarządowej, którą tworzą ludzie znani instytucji i go-
towi do 8 współpracy. od Viii 2012r. centrum działa w ra-
mach Stowarzyszenia fil, które jednocześnie podjęło się 
też opracowania i wdrożenia kolejnego projektu w bliź-
niaczej nikiszowcowi dzielnicy – w Giszowcu. Powstaje 
tam Giszowieckie centrum aktywności lokalnej, działa-
jące bardziej w społecznościach kategorialnych, jednak 
mocno też osadzonych w społeczności lokalnej. Partner-
stwo Stowarzyszenia i moPS to jak na ten moment part-
nerstwo pełne, którego początkiem jest wspólne myśle-
nie o projekcie, jego kształcie i celach. Potem wspólne 

opracowywanie założeń i opracowanie wniosku a teraz 
jego realizacja, wspólna dosłownie, gdyż w centrum 
poza pracownikami stowarzyszenia pracuje też pracow-
nik socjalny moPS a działania są realizowane i finanso-
wane wspólnie. Wspólna jest tez odpowiedzialność za 
całość przedsięwzięcia.

można zatem stwierdzić, że historia centrum aktywności 
lokalnej w nikiszowcu to historia pozytywnych zmian 
- zarówno zmiany w społeczności lokalnej jak i zmiany 
w instytucji publicznej.

EUROPEJSkiE śWięTO SENiORóW

rok 2012 ogłoszony został przez Parlament europejski 
Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej. niewątpliwie 
jedną z przyczyn, dla których w sposób szczególny po-
chylamy się w tym roku nad seniorami jest postępujący 
demograficzny proces starzenia się społeczeństw, będą-
cy ogromnym wyzwaniem dla współczesnego świata. 
od drugiej połowy XX wieku także w Polsce obserwo-
wany jest proces zmiany struktury demograficznej, któ-
rego cechą jest rosnący udział osób starszych w ogóle 

populacji. taka sytuacja rodzi konieczność podejmowa-
nia wielu działań nie tylko w obszarze polityki społecz-
nej , ale także o charakterze zdrowotnym, socjalnym, 
edukacyjnym i innych, aby poprawić jakość i poziom 
życia osób starszych dla godnego starzenia. ten szcze-
gólny rok jest także okazją do tego, by uświadomić so-
bie, że żyjący coraz dłużej seniorzy są w dobrej kondycji, 
kończąc aktywność zawodową świadomie zastępują ją 
innymi rodzajami aktywności, są kreatywni, odkrywają 
nowe pasje oraz zainteresowania i spełniają swoje 
marzenia. niezwykle ważne jest zatem upowszechnienie 
wiedzy o szansach, możliwościach i wyzwaniach 

Jarmark Na Nikiszu 2010, fot. W. Jan

Partnerski model OSL, rys. W. Jan

DOBRE PRAkTyki 
Danuta ceglarek „Zawsze wartościowi, ciągle aktywni”
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Piknik seniora

Konferencja pn. „Pasja i jej wpływ na jakość życia seniora”
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wiążących się z dłuższym życiem. Ważne jest także 
zachęcanie podmiotów rządowych, samorządowych 
i pozarządowych do podejmowania działań służących 
promowaniu i wspieraniu aktywności osób starszych, 
łączeniu pokoleń i solidarności między generacjami.

Być SENiOREM W kęDziERzyNiE-kOŹlU

Kędzierzyn-Koźle jest gminą miejską, w której w ostatnich 
latach następuje spadek ludności, przy jednoczesnym 
wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. Ponad 
11000 osób tj. około 18 % mieszkańców stanowią senio-
rzy. Gmina odpowiada na zmiany demograficzne i pro-
wadzi przyjazną osobom w jesieni życia lokalną politykę 
społeczną. W przestrzeni społecznej miasta, w struktu-
rach organizacyjnych miejskiego ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje pięć domów 
dziennego pobytu, są mieszkania chronione i świadczy 
się profesjonalne usługi opieki nad chorym w domu. 
Prężnie działają organizacje pozarządowe, zwłaszcza 
Stowarzyszenie uniwersytet trzeciego Wieku oraz Polski 
Związek emerytów rencistów i inwalidów. Ważną rolę 
spełnia również szpitalny oddział geriatryczny. W ofercie 
wszystkich ośrodków wsparcia znajdziemy propozycje 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu o charakte-
rze rekreacyjnym, edukacyjnym i kulturalnym. uzupełnia 
ją misja uniwersytetu trzeciego Wieku w naszym mieście 
związana z kształceniem ustawicznym i bogaty program 
zajęć oparty na lektoratach języków obcych, warsztatach 

komputerowych, historycznych i malarskich oraz za-
jęciach o charakterze muzycznym i sportowym. Przy 
parafiach istnieją Zespoły caritas prowadzące działal-
ność charytatywną także na rzecz seniorów. na dobrym 
poziomie świadczone są usługi medyczne. to ogromny 
potencjał, który dedykowany jest pokoleniu 60+. można 
uzupełnić go o zasoby ludzkie: pasjonatów swoich zawo-
dów: pedagogów, terapeutów zajęciowych i pracowni-
ków socjalnych oraz oddanych swojej pracy pracowni-
ków obsługi, którzy spełniają się w swoich zawodowych 
rolach a praca jest dla nich źródłem osobistej satysfakcji. 

CzAS śWięTOWANiA

W 2012 roku wszystkim przedsięwzięciom adresowanym 
do seniorów a podejmowanym przez miejski ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu towarzyszyło 
hasło tego roku. Zarówno majowe obchody Dni Seniora 
jak i projekt socjalny Tyle tobie dam ile wezmę sam wpisy-
wały się w aktywizację osób starszych oraz łączenie po-
koleń i solidarność międzygeneracyjną. Swoistym wstę-
pem do głównych obchodów był PiKniK Seniora pod 
patronatem Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle. Blisko 
400 „absolwentów pracy” przyjęło zaproszenie i przyby-
ło na kozielskie błonia tuż obok Domu Kultury w Koźlu, 
by w przepięknych okolicznościach przyrody: w cieniu 
rozłożystych drzew, zieloności traw i sierpniowym cieple 
wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Pod ogrom-
nym namiotem przy stolikach i na ławeczkach zasiedli 

Wernisaż wystawy malarskiej
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seniorzy, aby wysłuchać koncertu piosenek Krzysztofa 
Klenczona w wykonaniu zespołu KaraWana. Była rów-
nież prelekcja strażnika miejskiego związana z bezpie-
czeństwem seniora w przestrzeni publicznej i osobistej. 
Konsultacji medycznych udzielali lekarze różnych spe-
cjalności, wykonywano pomiary ciśnienia oraz poziomu 
cukru a panie dietetyczki udzielały porad oraz dokony-
wały pomiaru tkanki tłuszczowej. atrakcją kulinarną 
pikniku było profesjonalne grillowanie w dużym i zróż-
nicowanym wyborze oraz degustacja śląskich kołaczy. 
W towarzystwie włodarzy miasta prowadzono niekoń-
czące się rozmowy i dyskusje a miłośnicy tańca oddawali 
się swojej pasji.

Główne obchody roku seniora w naszym mieście odbyły 
się w miesiącu październiku a inicjatywa w tym zakre-
sie należała do miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kędzierzynie-Koźlu. Z partnerami: miejskim ośrod-
kiem Kultury oraz ze Stowarzyszeniem uniwersytet trze-
ciego Wieku zaprosiliśmy do współpracy cztery szkoły 
ponadgimnazjalne oraz partnera wspierającego - Bank 
Gospodarki Żywnościowej oddział w Kędzierzynie-Koź-
lu. Przyświecał nam strategiczny cel, by kreować pozy-
tywny wizerunek współczesnego seniora, tak inny prze-
cież od stereotypu w postrzeganiu osób starszych jako 
nieaktywnych, niemobilnych i niesprawnych. chcieliśmy 
i pokazaliśmy seniorów z pasją: uczących się, malujących, 

tańczących, podróżujących słowem mających sposoby 
na nowe życie po zakończeniu aktywności zawodowej. 
niezwykle istotne było dla nas również, aby dzieci, mło-
dzież i seniorzy wspólnie uczestniczyli w kulturze i w re-
kreacji . W ramach tej inicjatywy przygotowaliśmy sześć 
przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze, które zade-
dykowaliśmy pokoleniu 60+.

CzERPAć WiEDzę

Każda wiedza dotycząca wieku senioralnego i każde 
działanie podejmowane na rzecz seniorów w kontekście 
starzejącego się społeczeństwa mają niekwestionowane 
znaczenie. tak więc rozpoczęliśmy od konferencji : Pasja 
i jej wpływ na jakość życia seniorów. Z udziałem władz 
miasta i powiatu, gości specjalnych, pracowników pro-
fesjonalnego pomagania, wolontariuszy i ponad 300 
seniorów zainaugurowaliśmy nasz projekt: Miejskie Ob-
chody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i So-
lidarności Międzypokoleniowej 2012.

W pierwszej części konferencji swoje wystąpienia za-
prezentowali socjolog, psycholog oraz lekarz geriatra. 
Doktor adam ustrzycki skupił się na tożsamości osób 
iii wieku, mgr Katarzyna Błońska podpowiadała jak być 
szczęśliwym a lekarz tomasz Wantuła dowodził, że zdro-
wie ma ogromne znaczenie w kontekście jakości życia 

Dzień Aktywności Fizycznej 
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osoby starszej. Przerwę wykorzystaliśmy nieco inaczej 
aniżeli obowiązujący standard: na degustację polskich 
owoców i naturalnych warzywnych i owocowych so-
ków. można było również uczestniczyć w warsztatach 
udzielania pomocy przedmedycznej a także poćwiczyć 
na fantomie, o co zadbały słuchaczki medycznego Stu-
dium Zawodowego w naszym mieście. o ile pierwsza 
część konferencji miała wyposażyć seniorów w wiedzę, 
o tyle jej druga odsłona była prezentacją seniorów i ich 
zainteresowań. Zaczęło się występem międzypokolenio-
wym dzieci z Publicznego Przedszkola nr 11 oraz senio-
rek z grupy SINGLE w układzie tanecznym Waka Waka. 
Potem swoje pasje prezentowali wyjątkowo aktywni 
seniorzy: antoni Stawarczyk -szachista, ryszard Sudół- 
choreograf Zespołu Pieśni i tańca KOMORNO, Danuta 
Żalik - malarka oraz teodor Bek - podróżnik. Był też czas, 
aby przedstawić wolontariuszy: Paulinę cetnar, aleksan-
drę mańkowską i Dominikę richter oraz motywy i formy 
realizacyjne ich działań na rzecz seniorów. Prezentacja 
multimedialna Wolontariat – jesteśmy na tak oraz piękna 
piosenka w wykonaniu Dominiki były niezwykle emocjo-
nalne i dostarczyły wielu wzruszeń. trzeba jeszcze zazna-
czyć, że konferencji towarzyszyła wystawa obrazów pani 
Danusi Żalik, która nie tylko opowiadała o swojej pasji, 
ale też pokazała efekty swoich artystycznych dokonań. 
miłym akcentem konferencji były specjalne nagrody dla 
seniorów-pasjonatów ufundowane przez Bank Gospo-
darki Żywnościowej.

UCzESTNiCzyć W kUlTURzE

trzy przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym musia-
ły zaspokoić najbardziej nawet wymagającego seniora. 
najbardziej spektakularnym wydarzeniem był kultowy 
musical GREASE, w którym kędzierzyńska młodzież wcie-
liła się w rolę roztańczonych amerykańskich nastolatków. 
Królowała brylantyna, taniec i rock &roll. młodzi, piękni 
i zdolni artyści przedstawili kultowe hity z GreaSe ,wpro-
wadzając wszystkich widzów w niezapomniany klimat 
cudownych lat siedemdziesiątych. owacjom nie było 
końca. Zupełnie inny nastrój towarzyszył dwom wysta-
wom: rękodzieła i malarskiej , które zostały zaprezento-
wane w Galerii na strychu kozielskiego domu kultury. 

Wernisaż wystawy zgromadził ogromną rzeszę wielbi-
cieli sztuki i miał niezwykłą oprawę muzyczną. młodzież 
z ii liceum ogólnokształcącego im. mikołaja Kopernika 
w Kędzierzynie-Koźlu przygotowała utwory muzyczne 
w wykonaniu kwartetu składającego się z dwojga skrzy-
piec, fletu i instrumentu klawiszowego. muzyczne dźwię-
ki wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój. Dzięki 
pomocy Banku Gospodarki Żywnościowej mogliśmy de-
gustować słodkie wino, częstować się ciasteczkami, pod-
chodząc do kolejnych sztalug i stołów z rękodziełem, aby 
podziwiać zgromadzone prace. Pokaźny zbiór obrazów 
w różnych technikach malarskich i o różnej tematyce 
oraz kartki okolicznościowe, biżuterię i inne przepiękne 
ozdoby wykonane w najbardziej modnych technikach. 
Prawdziwa uczta dla oczu. nadszedł też czas na zapro-
szenie seniorów do krainy łagodności, gdzie królowała 

poezja i muzyka. W tym samym miejscu, ale dwa piętra 
niżej, na scenie kina Twierdza, zaprezentowany został 
montaż poetycki seniora pana jana Szkaradka- laureata 
tegorocznej edycji ogólnopolskiego Konkursu SŁOWA, 
DOBRZE ŻE JESTEŚCIE fundacji anny Dymnej. uczennice 
ii lo, muzykujące i recytujące wiersze, zaprezentowały 
bardzo subtelny i niezwykle emocjonalny spektakl. au-
tor wierszy nie krył wzruszenia, które udzieliło się nam 
wszystkim. Wrażenie potęgowała jeszcze przepiękna 
scenografia, którą wykonał plastyk pan leszek Panic. 

 POChWAłA RUChU

uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu wraz 
z nauczycielami wychowania fizycznego zaprosili se-
niorów do swojej szkoły na Dzień Aktywności Fizycznej. 
i choć pogoda pokrzyżowała nieco nasze plany to wersja 
ii przedsięwzięcia mogła się przecież odbyć. Wykorzystu-
jąc dwie sale gimnastyczne seniorzy wraz z młodzieżą 
przystąpili do realizacji festynu sportowo-rekreacyjnego 
wg autorskiego pomysłu niesamowitej „wuefistki” pani 
ewy Głąbikowskiej. rozpoczęliśmy rozgrzewką, wyko-
nując integracyjny taniec do „Greka Zorby„ i utworu 
”Kaczuchy”. Pod opieką nauczycieli i uczniów seniorzy 
grali w szachy, rozegrali zawody w tenisa stołowego oraz 
w ringo. Panie seniorki, ale też nieliczni panowie, ćwiczy-
li jogę i pilates a wszyscy licznie przybyli seniorzy mogli 
wykonać test pomiaru własnej sprawności fizycznej wy-
konując obwód Stacyjny polegający na robieniu okre-
ślonych ćwiczeń w wyznaczonym czasie. Promując ruch, 
młodzież promowała także zdrowe przekąski: marchew-
kowe pałeczkami i ćwiarteczki pysznych jabłek. Warto 
zaznaczyć, że to uczniowie właśnie tej szkoły najliczniej 
brali udział w integracyjnym spacerze z kijkami podczas 
majowych dni seniora w naszym mieście.

PiękNiE Się RóżNić

ostatnim przedsięwzięciem była Debata oxfordzka, któ-
ra zorganizowaliśmy wspólnie z młodzieżą i nauczyciela-
mi i liceum ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewi-
cza w Kędzierzynie-Koźlu, w przepięknej auli tej szkoły. 
Prowadziliśmy spór na temat : Życie po sześćdziesiątce 
– ziemia obiecana czy raj utracony? to wielka sztuka pro-
wadzić dyskusję, prezentować argumenty, wypowiadać 
się, by słownie pokonać przeciwnika, prezentującego 
inne stanowisko, inne zdanie. Zgodnie z zasadami takiej 
debaty byli marszałkowie, sekretarz oraz dwa czteroo-
sobowe zespoły mówców: jedna czwórka broniła danej 
tezy a druga usiłowała ją obalić. Dla potrzeb naszej de-
baty zespoły składały się z dwóch seniorów i dwóch ucz-
niów. Wśród argumentów za „ziemią obiecaną” pojawiły 
się takie jak: dużo wolnego czasu, czas refleksji i podsu-
mowań, ale także nowych wyzwań, pasji i spełnianych 
marzeń oraz życiowa mądrość. Podkreślano swoistą wol-
ność, nikt nie dyktuje co robić, można cieszyć się wnuka-
mi i być aktywnym w każdym wymiarze. Z kolei „raj utra-
cony” uzasadniano: utratą zdrowia, urody, sprawności 
fizycznej i intelektualnej. Podnoszono, że bezpowrotnie 
tracimy złudzenia i dokonujemy swoistego bilansu życia, 
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tracimy też bliskich, przyjaciół i znajomych zbliżając się 
do „mety”. młodzi mówcy zwracali uwagę na ograniczone 
środki finansowe i strach seniorów przed tym, co nowe: 
telefon komórkowy, komputer, internet. Podsumowując 
debatę zwrócono uwagę, że jesień życia jest naturalnym 
okresem wpisanym w życie człowieka, który może być 
tak samo piękny jak jesień jako pora roku. ekspertem 
debaty był Prezydent Kędzierzyna-Koźla pan tomasz 
Wantuła, który jest lekarzem geriatrą. Zamknął debatę 
stwierdzeniem, że starość to stan ducha, tak długo jak 
czujemy się potrzebni, jesteśmy aktywni i szczęśliwi ,tak 
długo jesteśmy młodzi oraz przywołał słowa Benjamina 
franklina, że: Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.

NA kONiEC

Warto było podjąć organizacyjny trud, aby zrealizo-
wać ten projekt. nasza inicjatywa została bardzo ciepło 
odebrana nie tylko przez seniorów, ale też przez ich bli-
skich i szerzej przez mieszkańców naszego miasta. jako 
pomysłodawcy i koordynatorzy tego przedsięwzięcia 

zyskaliśmy coś jeszcze: poznaliśmy wielu wspaniałych 
seniorów, kreatywną młodzież i fantastycznych pedago-
gów, z którymi planujemy realizować kolejne wyzwania. 
Październikowe obchody europejskiego roku aktywno-
ści osób Starszych i Solidarności międzypokoleniowej 
w Kędzierzynie-Koźlu obecne były w naszych lokalnych 
mediach a miasto żyło sprawami seniorów, co spowo-
dowało jeszcze jedno zupełnie spontaniczne wydarze-
nie. Z inicjatywy pana Krzysztofa ligęzy - dyrygenta 
młodzieżowej orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbył się wspaniały 
koncert. W wypełnionej Sali Kina chemik zgromadzili 
się seniorzy i pracownicy miejskiego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. to było 21 listopada, 
w Dzień Pracownika Socjalnego, a koncert dostarczył 
niezwykłych wzruszeń. Wiem, bo uczestniczyłam w tym 
koncercie oraz zupełnie nieoczekiwanie, za sprawą dyry-
genta, tańczyłam na scenie. a potem batuta uniosła się 
ku górze, orkiestra zaczęła grać a z instrumentów zaczęły 
wybrzmiewać najpiękniejsze dźwięki cudownej piosenki 
franka Sinatry my way.

W celu budowania świadomości społecznej w zakresie 
współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pub-
licznego oraz promowania i wdrażania rozwiązań, narzę-
dzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicz-
nych regionalny ośrodek Polityki Społecznej w opolu 
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w opolu 
w okresie od października do grudnia 2012r. realizowali 
projekt, pn. „Reaguj i żyj bezpiecznie”. W ramach pro-
jektu przeprowadzono szereg działań skierowanych do 
bardzo szerokiej grupy odbiorców m.in.:

Regionalne spotkanie informacyjno – edukacyjne 
dla seniorów 
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w opolu wydzia-
łu prewencji w dniu 21 listopada 2012 r. na uniwersytecie 
opolskim zaprezentował seniorom jakie niebezpieczeń-
stwa czyhają na osoby starsze ze strony oszustów. celem 
spotkania było uświadomienie starszych osób i przeka-
zanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać 
ich w codziennym życiu. Podczas spotkania został zapre-
zentowany m.in. materiał obrazujący sposób działania 
przestępców okradających/napadających osoby starsze 

i samotne, omówione zostały metody działania i techni-
ki manipulacji stosowane przez sprawców oszustw: „na 
wnuczka”, „na szklankę wody”, „na kominiarza”, „na poli-
cjanta” czy „pracownika pomocy społecznej”, uczulający 
najstarszych mieszkańców naszego regionu na obszary 
działalności przestępczej oraz wskazujący jednocześnie 
sposoby na ich ominięcie. Bardzo ważną kwestią było 
także podniesienie świadomości osób starszych na temat 
bezpiecznego korzystania z płatniczych kart bankowych. 
Poruszono również zagadnienie przemocy w rodzinie 
– psychologicznych aspektów, prawnych narzędzi prze-
ciwdziałania przemocy m. in. procedury „niebieskie Kar-
ty”. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, 
udział w nim wzięło ponad 120 seniorów, którzy wskazy-
wali na konieczność organizacji tego typu przedsięwzięć. 

Spektakle edukacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych klas 1-3
„Pinokio na zakręcie” - historia drewnianego chłop-
ca o imieniu Pinokio. Główny bohater poddawany jest 
różnym doświadczeniom wynikającym z prozy życia. 
na swojej drodze napotyka wiele postaci, których cechy 

WyDARzENiA
Projekt „reaguj i żyj bezpiecznie” w ramach realizacji 
zadania w 2012 r. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa  
w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy 
międzyresortowej” w ramach rządowego Programu na 
lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
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mają charakter pozytywny i negatywny. Pinokio spotyka 
się z agresją i jej przejawami, obcymi o złych intencjach, 
jest świadkiem aktów nieprawości (jak reagować, kogo 
powiadomić, wykaże się znajomością numerów alarmo-
wych - policja, pogotowie, straż pożarna). Przechodzi 
szkołę życia po jej krętych drogach ucząc się właściwych 
postaw i zachowań. celem opowieści było wyekspono-
wanie przez bohatera bajkowego wszystkich problemów 
i sytuacji w jakich znajduje się dziecko. Począwszy od re-
lacji rodzinnych, poprzez możliwe zdarzenia jakie mogą 
mieć miejsce w drodze do szkoły, w samej szkole i w dro-
dze do domu. Spektakle wystawiane były w 71 szkołach 
podstawowych województwa opolskiego od 5 listopada 
do dnia 7 grudnia 2012r. przedstawienie obejrzało ponad 
1000 dzieci. Działanie to było próbą zaszczepienia w dzie-
ciach mechanizmów obronnych w kontaktach z obcymi 
osobami, wyuczenia w dzieciach nawyku reagowania na 
przykłady łamania prawa oraz wszelkie negatywne zda-
rzenia. Wykorzystanie formy zabawy oraz dźwięku były 
doskonałą formą przekazu hasła przewodniego projektu 
„reaguj i żyj bezpiecznie”. Przedsięwzięcie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem i zebrało pozytywne 
recenzje od uczniów i nauczycieli. Dużym atutem spek-
taklu była ich interaktywna forma, która pozwoliła dzie-
ciom na czynny udział w przedstawieniu przez co udało 
się uwrażliwić dzieci na problem otaczających zagrożeń. 
nauczyciele podkreślali, iż sposób przekazu był bardzo 

skuteczny i odpowiedni dla młodych odbiorców mimo 
bardzo trudnego tematu bezpieczeństwa publicznego. 

Recitale edukacyjno –profilaktyczne dla uczniów 
szkół średnich
W dniach od 3 grudnia do 7 grudnia 2012r. na terenie 
opolskich szkół średnich odbył się recital - „Audyt”- spek-
takl muzyczny mówiący o wydarzeniach prawdziwych, 
przedstawianych w mediach, także tych lokalnych. opo-
wiada o historiach, które dzieją się pod naszym domem, 
miejscem pracy czy szkołą. ukazuje, iż przemoc i agresja 
są głośniejszymi uczuciami od miłości i empatii, jednak 
to w tych drugich drzemie siła, która potrafi nas zmienić 
w świadomych siebie ludzi. mimo podejmowanego te-
matu, którym jest agresja i przemoc, tekstom spektaklu 
nie brak humoru i dystansu do świata. Zabawa muzyką, 
także z publicznością, i autorska interpretacja piosenek 
są siłą przekazu trudnego tematu. młodzież, wskazywała 
iż poruszane problemy nie są im obce a wartości prze-
kazane w recitalu ukazały je w nowym świetle. recitale 
odbyły się na terenie 10 szkół średnich woj. opolskiego.

Psy patrolowo – tropiące
aktualnie w garnizonie opolskim Policji służbę pełni 36 
psów służbowych, w tym 4 specjalne, tj. do wyszukiwa-
nia zapachów narkotyków (3) i do wyszukiwania zapa-
chów materiałów wybuchowych (1). Zaznaczyć należy, 

Zdjęcie ze spektakli edukacyjnych pn. „Pinokio na zakręcie” dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 
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że 19 psów w ciągu najbliższych dwóch lat zakończy 
służbę z uwagi na swój wiek. W celu zapewnienia opty-
malnego poczucia bezpieczeństwa obywateli i podnie-
sienia skuteczności Policji niezbędnym było uzupełnie-
nie brakującego stanu ilości psów. W dniu 23 listopada 
2012 r. zakupiono dwa psy służbowe, tj. psy patrolowo 
– tropiące. Psy przeszły pozytywnie ocenę predyspozy-
cji do tresury. Zostały przekazane Partnerowi projektu 
- KWP w opolu. Zakupione zwierzęta przejdą specjali-
styczne szkolenie - na koszt Policji, a następnie zostaną 
przekazane w użytkowanie i utrzymywanie wytypowa-
nym jednostkom Policji garnizonu opolskiego. rozwój 
technologii jest coraz szybszy, Policja z roku na rok ma 
do dyspozycji coraz bardziej nowoczesny sprzęt, jednak 
rola zwierząt policyjnych jest wciąż nie do przecenienia. 
Psy wiernie służą funkcjonariuszom i pomagają im sku-
teczniej wypełniać swoje obowiązki.

regionalny ośrodek Polityki Społecznej w opolu przy 
udziale Wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia 
i Współuzależnienia w opolu w dniu 22 października 2012 
r. zorganizował konferencję pn. „Wolni od uzależnień 
behawioralnych”, która odbyła się w sali konferencyjnej 

urzędu marszałkowskiego Województwa opolskiego 
„na ostrówku”. Konferencja została dofinansowana ze 
środków funduszu rozwiązywania Problemów Hazardo-
wych w ramach realizacji projektu, pn. „Wolni od uzależ-
nień behawioralnych”.

Konferencja pn. „Wolni od uzależnień behawioralnych”

Pies przeszkolony na potrzeby Policji

WyDARzENiA
 „Wolni od uzależnień behawioralnych”
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Bardzo duże zainteresowanie konferencją przejawiające 
się m.in. wysoką frekwencją, pozwala na stwierdzenie, 
że uzależnienia behawioralne stają się, obok typowych 
uzależnień psychoaktywnych, coraz istotniejszym prob-
lemem w naszym województwie. Poruszana tematyka 
dotyczyła w szczególności uzależnień od hazardu, kom-
putera i sieci, pracy, seksu oraz zakupów. Zaproszeni pre-
legenci to osoby znane i cenione w kręgach zajmujących 
się ww. problematyką nie tylko na gruncie polskim, ale 
również międzynarodowym. 

otwierając konferencję dyrektor regionalnego ośrodka 
Polityki Społecznej w opolu adam różycki, podziękował 
zgromadzonym za tak liczne przybycie oraz życzył uda-
nej konferencji, owocnych przemyśleń dotyczących po-
ruszanej problematyki oraz wymiernych efektów. 

 jako pierwszy zaprezentował wykład dr n. med. Bohdan 
tadeusz Woronowicz, specjalista psychiatra, certyfiko-
wany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień 
z instytutu Psychiatrii i neurologii w Warszawie oraz cen-
trum Konsultacyjnego aKmeD z Warszawy. Doktor Wo-
ronowicz wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji 
wykładem na temat typów uzależnień behawioralnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem uzależnień od: komputera 
i sieci, pracy, zakupów. Ponadto omówił sposoby diagno-
zowania i leczenia.

Diagnoza patologicznego hazardzisty i kierunki pracy tera-
peutycznej z osobami uzależnionymi od hazardu – to temat 
kolejnego wystąpienia przedstawionego przez Barbarę 
Wojewódzką, specjalistę psychoterapii uzależnień prakty-
kującą w Gabinecie leczenia uzależnień w Gnieźnie.

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta, sek-
suolog, dziekan Wydziału opieki Zdrowotnej Śląskiego 
uniwersytetu medycznego w Katowicach wygłosiła wy-
kład na temat problemów seksualnych osób uzależnionych 
oraz diagnozy i terapii osób uzależnionych od seksu. 

Występowanie uzależnień behawioralnych w woj. opol-
skim omówił ks. marcin marsollek, kierownik Poradni od-
wykowej w Wojewódzkim ośrodku terapii uzależnienia 
i Współuzależnienia w opolu. 

Zwieńczeniem konferencji był moduł seminaryjno – dys-
kusyjny. uczestnicy dyskusji podkreślili rolę prewencji, 
profilaktyki oraz edukacji dzieci i młodzieży w szkołach 
jako sposobów zapobiegania uzależnieniom. jako istot-
ny element w tym obszarze wymieniono również perma-
nentną edukację osób odpowiedzialnych za nauczanie 
i leczenie. natomiast pierwszeństwo w zakresie przeciw-
działania występowaniu uzależnień należy do rodziny 
oraz rodziców, którzy poprzez przekazywanie właści-
wych wartości i postaw w najbardziej skuteczny sposób 
mogą chronić dzieci przed wpadnięciem w spiralę uza-
leżnienia zarówno w młodym wieku jak i w przyszłości. 

Prelegenci konferencji „Wolni od uzależnień behawioralnych” ks. M. Marsollek, dr T. Woronowicz, B. Wojewódzka
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Broszura informacyjna 
dla kandydatów na rodziny adopcyjne 

lub zastępcze
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Wolni od uzależnień 
behawioralnych

Raport pokonferencyjny

Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wielo-
aspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień 

behawioralnych. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wy-
dawniczym lukę, ale z pewnością stanie się istotnym przyczynkiem 
do debaty na temat podejścia do pro� laktyki i leczenia uzależnień, 
nie wiążących się z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych 
w wymiarze lokalnym i regionalnym. Postęp cywilizacyjny, ponowo-
czesność czy częściej dziś używana kategoria jaką jest późna nowo-
czesność nie tylko nie uwolniły człowieka od wielu wymiarów depry-
wacji, ale tworzą nowe jej obszary. Powodują konieczność podjęcia 
profesjonalnej interwencji i przygotowania odpowiednich struktur 
pomocowych, co staje się ważną misją krajowej, regionalnej polityki 
społecznej. Zamieszczone opracowania, choć bardzo syntetyczne za-
wierają obszerny zakres usystematyzowanej wiedzy o uzależnieniach 
behawioralnych, a także określają wiele zasad i praktycznych wskazó-
wek do skutecznej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od 
komputerów i sieci, hazardu, zakupów, seksu oraz pracy. 

dr Piotr Sikora
Uniwersytet Opolski

Opole 2012

Raport pokonferencyjny

ROPS w OpoluKrajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii
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