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Polecam Państwu najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Opolu, zawierającego opis podjętych przez nasz Ośrodek inicjatyw skierowanych do pra-

cowników służb społecznych, a  także doświadczenia innych jednostek pomocy społecznej w  realizacji 
własnych projektów. 

Planując oraz organizując różnorodne formy wsparcia mające na celu zwiększenie kwalifikacji poprzez 
uzupełnienie lub zdobycie nowej wiedzy, obserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie oferowanymi 
szkoleniami, konferencjami, seminariami, wizytami studyjnymi oraz innymi rodzajami kształcenia. Stanowi 
to silny argument na rzecz profesjonalizacji kadry pomocy i integracji społecznej w naszym województwie, 
czego naturalną konsekwencją jest fachowe wsparcie udzielane beneficjentom placówek. 

Projekty systemowe realizowane w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007– 2013 przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie dobiegły końca. Zapewne w wielu 
Ośrodkach to czas podsumowań tego co przez te lata zostało dokonane dzięki środkom unijnym. ROPS 
w Opolu zakończy swój projekt w czerwcu przyszłego roku. W kolejnych latach przewidziane są środki fi-
nansowe dla jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy 
i integracji społecznej na zadania mające na celu wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem, 
a także inwestycje w infrastrukturę społeczną. Pojawią się nowe możliwości, których zamierzeniem będzie 
poprawa poziomu życia mieszkańców Opolszczyzny. 

Korzystając z okazji pragnę złożyć podziękowania dla wszystkich instytucji pomocy i integracji społecznej 
zaangażowanych w realizację projektów systemowych, których efektem była pomoc dla najbardziej po-
trzebujących. Jestem przekonany, że Wasz trud i wysiłek są nie do przecenienia, a usamodzielnienie osób 
i rodzin stanowi największą satysfakcję. 

SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEŻANKI I KOLEDZY

W związku ze zbliżającym się końcem Roku,  
składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku. 
Życzę wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz zawodowym, 

dużo zdrowia i spełnienia marzeń.

Adam Różycki 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka  

Polityki Społecznej w Opolu

W NUMERZE: SŁOWO WSTĘPNE

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

www.rops-opole.pl
www.pokl.rops-opole.pl
www.pokl.opole.pl

Publikacja została przygotowana w ramach realizowanego projektu systemowego pt.  „Podnoszenie kwalifikacji kadry 
pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013

Wydanie XIV
Nakład 200 szt. 

Biuletyn informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SŁOWO WSTĘPNE .............................................................................................................................................................................3

REALIZACJA DWULETNIEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU ...........................................................................4

Cykle szkoleniowe specjalistyczne: .........................................................................................................................................................................................................4

Szkolenia specjalistyczne: ..............................................................................................................................................................................................................................4

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ............................................................................................................................................................4

Doradztwo specjalistyczne  .........................................................................................................................................................................................................................5

Kampania promocyjno – informacyjna o zasięgu regionalnym ..........................................................................................................................................6

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego .............................................7

Wizyta studyjna w Wielkopolsce ...................................................................................................................................................................................................................................7

Seminarium pn. „Prawny aspekt pracy socjalnej w pomocy społecznej”..........................................................................................................................................10

Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania Ekonomii społecznej w regionie .....................................................................12

DOBRE PRAKTYKI .......................................................................................................................................................................... 14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu .............................................................................................................................................14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku .................................................................................................................................................................18

WYDARZENIA ................................................................................................................................................................................. 20

Projekt „Wirtualny świat – realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży” .........................................................................20

Projekt „Wirtualny świat – Realny problem”  ....................................................................................................................................................................................22

Szkolenie z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .................................................................................................................22

BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
RM

AC
YJ

N
Y 

—
 g

ru
dz

ie
ń 

20
14

BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
RM

AC
YJ

N
Y 

—
 g

ru
dz

ie
ń 

20
14

2 3



REALIZACJA DWULETNIEGO PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU

Za nami kolejny rok realizacji projektu systemowego 
pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i  inte-

gracji społecznej w  województwie opolskim”, Pod-
działanie 7.1.3 PO KL. Ostatecznie projekt zakończy się 
w czerwcu 2015 r. W drugim półroczu mijającego roku 
zostały zrealizowane następujące zadania ukierunko-
wane na wzmocnienie potencjału służb społecznych 
w regionie.

Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji 
społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, 
kadr publicznych służb zatrudnienia  
i innych służb społecznych

Bardzo istotnym działaniem projektu systemowego 
było wsparcie szkoleniowe, jakie zostało skierowane 
do wszystkich pracowników instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej w województwie opolskim. W II pół-
roczu 2014 r. przeprowadzono 3  specjalistyczne cykle 
szkoleniowe dla 45 uczestników oraz zrealizowano  
11 tematów szkoleniowych dla ogółem 287 osób.

CYKLE SZKOLENIOWE SPECJALISTYCZNE:

1)  „Jak skutecznie pomagać osobom starszym – po-
stępowanie, aktywizowanie, geriatria, komunikacja, 
choroby”,

2)  „Rozwijanie zachowań psychospołecznych – sku-
teczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób 
z niepełnosprawnością”,

3)  „Alternatywne metody komunikacji z osobami nie-
pełnosprawnymi”.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

1)  „Organizacja i koordynacja pieczy zastępczej”,

2)  „Realizacja działań profilaktycznych w placówkach 
wsparcia dziennego”,

3)  „Zasady opieki i komunikacji z mieszkańcem z za-
burzeniami procesów poznawczych i otępiennych 
– metody i techniki”, 

4)  „Aktywizacja seniorów poprzez zajęcia terapeu-
tyczne”, 

5)  „KPA w  praktyce jednostek pomocy społecznej 
z uwzględnieniem nowelizacji”,

6)  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,

7)  „Przyczyny zachowań agresywnych jako element 
diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycz-
nych i  korekcyjnych wobec sprawców przemocy 
oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświad-
czających przemocy, ze szczególnym uwzględnie-
niem krzywdzonych dzieci”,

8)  „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i spraw-
cą przemocy w  rodzinie. Współpraca w  ramach 
grup roboczych – zespołów interdyscyplinarnych”,

9)  „Wypalenie zawodowe – motywowanie i przeciw-
działanie wypaleniu zawodowemu”, 

10)  „Superwizja asystentów rodziny i  koordynatorów 
pieczy zastępczej”,

11)  „Świadczenia rodzinne po zmianach w szczególności 
świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna”.

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE 
PRACOWNIK SOCJALNY

W  związku z  nasilającymi się procesami starzenia się 
mieszkańców naszego województwa, coraz większego 
znaczenia nabiera konieczność kształcenia kadry służb 
społecznych, która w sposób profesjonalny będzie re-
alizować potrzeby osób starszych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji pomocy 
i  integracji społecznej ROPS w  Opolu we współpracy 
z przedstawicielami ww. profesji oraz środowisk akade-
mickich przygotował program specjalizacji II stopnia 
w  zawodzie pracownik socjalny w  zakresie pracy 
socjalnej z  osobami starszymi. W  październiku br. 
Minister Pracy i  Polityki Społecznej wyraził zgodę na 
prowadzenie przez ROPS w  Opolu szkolenia specjali-
zacyjnego. Szkolenie jest realizowane od 25 paździer-

nika 2014 r. w formie dwudniowych zjazdów weeken-
dowych, zakończenie zaplanowano w czerwcu 2015 r. 
Uczestnikami szkolenia jest 15 pracowników socjal-
nych z terenu całego województwa spełniających kry-
teria wskazane w  rozporządzeniu w  sprawie specjali-
zacji w zawodzie pracownik socjalny. Zajęcia odbywają 
się w sali szkoleniowej ROPS w Opolu przy ul. Rejtana 5. 

Udział w szkoleniu specjalizacyjnym ma na celu przy-
gotowanie słuchaczy w taki sposób, aby podejmowa-
ne działania nastawione były na animację i organizację 
pracy z ludźmi starszymi oraz były spójne z działaniami 
innych instytucji, w  tym organizacji III sektora. Zada-
niem szkolenia jest również poszerzenie kompetencji 
i  umiejętności praktycznych w  zakresie szeroko rozu-
mianego wsparcia ludzi starszych wymagających opie-
ki instytucjonalnej i pomocy w środowisku.

Uczestnicy specjalizacji po zakończonym cyklu będą 
posiadali m.in. umiejętności:

 �  rozpoznawania sytuacji społecznej oraz potrzeb 
i problemów psychofizycznych osoby starszej,

 �  rozpoznawania zaburzeń psychosomatycznych, 
mających wpływ na funkcjonowanie osoby starszej 
w środowisku społecznym,

 �  interpretowania przyczyn i  skutków zaburzeń 
w funkcjonowaniu osoby starszej,

 �  oceny zdolności funkcjonowania osoby starszej 
w środowisku społecznym,

 �  identyfikowania systemu wartości, postaw oraz 
możliwości i ograniczeń osoby starszej w sferze so-
matycznej i psychospołecznej,

 �  rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środo-
wiska rodzinnego, instytucjonalnego i  lokalnego 
w pracy z osobą starszą,

 �  korzystania z  systemu dostępnych świadczeń 
i usług w zależności od potrzeb podopiecznego,

 �  współpracy z różnymi podmiotami w celu rozwią-
zywania problemów zdrowotnych, materialnych, 
mieszkaniowych, rodzinnych i  prawnych pod-
opiecznego,

 � nawiązywania i  utrzymywania kontaktów mię-
dzyludzkich oraz stosowania zasady komunikacji 

w  procesie wspierania i  pomagania osobie star-
szej,

 �  aktywizowania podopiecznego w  zakresie utrzy-
mania jego samodzielności życiowej i  sprawności 
fizycznej,

 �  stosowania metod i technik radzenia sobie ze stre-
sem,

 �  pomagania osobie starszej w  organizowaniu ak-
tywnego spędzania czasu wolnego,

 �  monitorowania i oceny efektów własnej pracy,

 �  stosowania przepisów prawa dotyczących wyko-
nywanych zadań zawodowych.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE 

W drugim półroczu 2014 r. w ramach doradztwa spe-
cjalistycznego udzielono łącznie 5 godz. konsultacji in-
dywidualnych dla 1 instytucji pomocy i integracji spo-
łecznej (ops). Ponadto udzielono 17,5 godz. doradztwa 
grupowego dla 23 osób z 13 jednostek (12 ops, 1 ośro-
dek adopcyjny).

Tematyka udzielonego doradztwa specjalistycznego 
była różnorodna, obejmowała następujące obszary:

1)  „Rozwijanie systemu opieki środowiskowej w celu 
integracji ludzi starszych”:

 �  metody służące rozbudzaniu chęci życia osób 
starszych,

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

 �  możliwości wykorzystania potencjału osób 
starszych w środowisku lokalnym – omówienie 
znaczenia podejmowanych działań na psychi-
kę osób starszych,

 �  sposoby aktywizacji i  integracji lokalnej osób 
w  wieku poprodukcyjnym z  uwzględnieniem 
możliwości w gminie,

 �  wpływ procesu starzenia się na stan psychiczny 
seniorów – osłabienie pamięci, retrospektyw-
na postawa, zmiana zakresu zainteresowań, 
elastyczność i  upór, sprawność intelektualna, 
zmiany charakterologiczne.
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2)  „Prawo i praktyka realizacji funkcji asystenta rodziny”:

 �  zmiany związane z  wejściem w  życie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 �  powołanie asystenta:

a.  kompetencje i  umiejętności asystenta 
w zależności od problematyki rodziny,

b.  zasady powoływania oraz zatrudniania 
bezkolizyjnie z pracownikiem socjalnym,

c.  obowiązki, uprawnienia i  kryteria oceny 
pracy,

 � etapy pracy asystenta z rodziną:

a.  pierwszy kontakt z rodziną,

b.  plan pracy z rodziną,

c.  techniki motywowania członków rodziny 
do zmiany,

 �  asystent rodziny jako członek zespołu interdy-
scyplinarnego lub grupy  roboczej.

3)  „Praca socjalna z  rodziną dotkniętą problemem 
przemocy”:

 � Ustawa z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie,

 � Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 
września 2011 roku w sprawie procedury „Nie-
bieska Karta” oraz wzór formularzy,

 � dokumentacja w zespole interdyscyplinarnym,

 � pomoc i  interwencja w  rodzinie dotkniętej 
przemocą,

 � psychologia ofiar i sprawców przemocy.

4)  „Pomoc osobom starszym w regionie – aktywizacja 
i integracja lokalna, usługi opiekuńcze, wykorzysta-
nie potencjału seniorów w regionie”:

 � metody służące rozbudzaniu chęci życia osób 
starszych,

 � potrzeby psychologiczne osób starszych – sza-
cunek, bezpieczeństwo, wolna  wola, potrze-
by duchowe jako jedne z najważniejszych dla 
seniorów,

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

 � możliwości wykorzystania potencjału osób 
starszych w środowisku lokalnym – omówienie 

znaczenia podejmowanych działań na psychi-
kę osób starszych,

 � niezbędne cechy, umiejętności i kompetencje 
potrzebne na stanowisku opiekun osób star-
szych,

 � sposoby aktywizacji i  integracji lokalnej osób 
w  wieku poprodukcyjnym z  uwzględnieniem 
możliwości w gminie,

 � jak pomóc podopiecznym w przypadku utraty 
bliskich, depresji i wycofania,

 � wpływ procesu starzenia się na stan psychiczny 
seniorów – osłabienie pamięci, retrospektyw-
na postawa, zmiana zakresu zainteresowań, 
elastyczność i  upór, sprawność intelektualna, 
zmiany charakterologiczne.

KAMPANIA PROMOCYJNO – INFORMACYJNA 
O ZASIĘGU REGIONALNYM 

W  ramach Kampanii opracowano oraz wydano m.in. 
Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opol-
skiego „Empowerment”. W  analizowanym okresie 
wydano dwa kwartalniki zawierające aktualne informa-
cje i sprawy ważne dla pracowników socjalnych, w tym 
nowatorskie rozwiązania, aby oferowane wsparcie dla 
odbiorców działań pomocowych było jak najbardziej 
skuteczne i efektywne. Kwartalniki dostępne są w wer-
sji drukowanej oraz w formie elektronicznej na stronie 
internetowej www.pokl.rops-opole.pl . 

W dzienniku o zasięgu regionalnym – Nowej Trybunie 
Opolskiej – w  każdy wtorek była wydawana cztero-
stronicowa wkładka tematyczna, pn. „Integracja bez 
barier” oraz tzw. e-wydania wkładki dostępne na stro-
nie internetowej NTO. W  okresie od lipca do grudnia 
2014 r. opublikowano 27 wkładek. Najważniejsze wy-
darzenia oraz inicjatywy, które miały miejsce w naszym 
regionie z zakresu aktywnych form integracji społecz-
nej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 
szeroko rozumianej integracji społecznej i zawodowej 
osób wykluczonych społecznie i  zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, zostały opisane i  zamieszczone 
w „Integracji bez barier”. Czytelnicy informowani byli 
o konkursach, akcjach charytatywnych i wielu innych 
przedsięwzięciach realizowanych na Opolszczyźnie, 
które mogły stanowić przykład dobrych praktyk, a tak-
że cenne źródło informacji o możliwościach otrzyma-
nia wsparcia zarówno przez osoby indywidualne jak 
i instytucje. 

Kolejnym zadaniem w  ramach ww. działania była re-
alizacja kampanii społecznej w  sprawie zwalczania 
przemocy domowej wobec kobiet. W ramach realizacji 
projektu systemowego zostały opracowane oraz na-
grane spot oraz reportaż telewizyjny pn. „Rodzina 
bez przemocy”. Celem programu było zebranie naj-
ważniejszych informacji dotyczących przemocy domo-
wej, wyjaśnienie zjawiska oraz mechanizmów psycho-
logicznych związanych z przemocą w rodzinie, a także 
wskazanie miejsc, w  których kobiety doświadczające 

przemocy mogą znaleźć fachową pomoc. Ponadto 
istotnym elementem było uwrażliwienie społeczeń-
stwa na problem przemocy wobec kobiet. W progra-
mie zawarto „wiedzę w  pigułce” na temat przemocy 
wobec kobiet, stanowi on również swoisty instruktaż 
tego czym jest przemoc, jakie ma oblicza i gdzie szukać 
wsparcia. W celu dotarcia do jak największej grupy od-
biorców reportaż oraz spot były emitowane w telewizji 
regionalnej. Program dostępny jest na stronie interne-
towej www.pokl.rops-opole.pl.

WIZYTA STUDYJNA W WIELKOPOLSCE

W dniach 2 – 4 września 2014 r. zorganizowano trzy-
dniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii 

społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie 
uczestniczyło 18 osób – przedstawicieli instytucji po-
mocy i integracji społecznej z naszego regionu. 

Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi 
praktykami ekonomii społecznej w  jednym z  najbar-
dziej aktywnych regionów pod względem rozwoju sek-
tora gospodarki społecznej, tj. w Wielkopolsce. Podczas 
wizyty uczestnikom zostały zaprezentowane najlepsze 
praktyki w  zakresie ekonomii społecznej, stanowią-
ce niejednokrotnie wzór do naśladowania dla całego 
sektora ES. W  ramach wizyty uczestnicy mieli okazje 
zobaczyć miejsca, które posłużyły jako modele przy 
tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa o zatrudnie-
niu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych. 
Ponadto uczestniczyli w zajęciach teoretycznych z za-
kresu przedsiębiorczości społecznej oraz budowania 
partnerstw lokalnych. Program wizyty został celowo 
tak skonstruowany, aby uczestnicy na każdym etapie – 
także organizacyjnym, tj. podczas posiłków i noclegów 
– korzystali z usług podmiotów ekonomii społecznej. 

Podmioty ekonomii społecznej objęte wizytą:

1. Związek Organizacji Sieci Współpracy „Barka” 
w Poznaniu

W  wyniku usamodzielnienia się programów Fundacji 
„Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń 
i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współ-
pracy w ramach związku stowarzyszeń i  fundacji. Ce-
lem Sieci jest wspieranie i  reprezentowanie zrzeszo-
nych w niej organizacji pozarządowych działających na 

rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególno-
ści w sprawach dotyczących rozwoju organizacji oby-
watelskich, a  zwłaszcza samopomocowych. Swój cel 
Sieć realizuje poprzez:

 � zorganizowanie sprawnego systemu obiegu infor-
macji i wymiany doświadczeń,

 � konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyj-
nych związanych z  zakresem działania członków 
Sieci,

 � wypracowanie i  upowszechnienie standardów 
współdziałania, 

 � organizowanie działalności szkoleniowej,

 � prowadzenie działalności wydawniczej,

 � prowadzenie programów na rzecz aktywności 
obywatelskiej

 � tworzenie i  realizacja wspólnych programów na 
rzecz rozwoju społecznego.

Podczas wizyty studyjnej w ramach sieci „Barki” uczest-
nicy odwiedzili następujące podmioty:

1.  Centrum Gospodarki Solidarnej na Zawadach 
w Poznaniu,

2.  Stowarzyszenie „Szkoła Barki”,

3.  Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu,

4.  Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach.

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego
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Spotkania odbywały się w pomieszczeniach odwiedza-
nych podmiotów jak również w plenerze, co umożliwi-
ło obserwację sposobu organizacji i zakresu realizowa-
nych zadań. Podczas wizyt przedstawiciele jednostek 
prezentowali misję, specyfikę działalności oraz do-
świadczenie zatrudnionych osób. Ponadto uczestnicy 
mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z  osobami, 
które pokonały uzależnienie i dzięki pomocy Fundacji 
„Barka” rozpoczęły nowe życie. 

2. Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie

Fundacja „Gębiczyn” założona została w  celu objęcia 
dzieci wiejskich wczesnym rozpoznaniem porażenia 
mózgowego i  ich rehabilitacją. Fundatorzy – założy-
ciele przekazali na ten cel działkę budowlaną o  pow. 
1,12 ha oraz dwa autorskie projekty budowlane ośrod-
ka rehabilitacji i stajni wraz z aktualnym pozwoleniem 
na budowę. Utworzony w  1997 r. Wyjazdowy Zespół 
Wczesnej Interwencji pod kierunkiem dr n. med. Anny 
Kałamoniak z Piły (w jego skład oprócz lekarza wcho-
dzili także psycholog kliniczny, rehabilitant i pedagog 
specjalny), przeprowadził rozpoznanie i udokumento-

wał różny stopień upośledzenia u ponad 30 dzieci, któ-
re nigdy dotąd nie zostały objęte rehabilitacją, głównie 
z powodu głębokiego ubóstwa i patologii społecznej.

W  latach 1997-2011 zrealizowano kilkadziesiąt pro-
jektów edukacyjno-kulturalnych mieszczących się 
w  założeniach autorskiego programu „Dobry Dom”. 
W projektach uczestniczyło rocznie od 1500-2000 dzie-
ci i  młodzieży – bezpośrednich beneficjentów oraz 
pośrednio rodziców, nauczycieli, osób zwiedzających, 
uczestników imprez edukacyjno– integracyjnych.

W  latach 2010-2011 reintegracją społeczną objęto 40 
uczestników powstałego Centrum Integracji Społecz-
nej, mieszkańcom Gminy Czarnków i Miasta Czarnko-
wa.

Misją CIS w  Gębiczynie jest dzielenie się wiedzą po-
przez realizowanie projektów edukacyjno-kultural-
nych, wspierających rozwój intelektualny i emocjonal-
ny dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców 
wsi, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, mieszkających na wsi. 

Uczestnicy wizyty studyjnej

Uczestnicy wizyty studyjnej
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2. DPS w Strzelcach Opolskich projekt pt. „Współpraca 
z zakładem karnym”,

3. PCPR w  Prudniku projekt pt. „Wzrost kompetencji 
życiowych i  umiejętności zawodowych klientów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prud-
niku”, 

4. CISPOL w Polanowicach projekt pt. „Twoje życie – 
nasza wspólna sprawa”.

W drugim dniu seminarium Pan Marcin Wójcik Dyrek-
tor Zespołu ds. Zamówień Publicznych, prawnik i pu-
blicysta przeprowadził całodniowy panel na temat 
obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań wydat-
ków do 30 000 euro przez jednostki pomocy i integra-
cji społecznej. Uczestnicy dowiedzieli się jak poprawnie 
sporządzać sprawozdania, w szczególności jakie dane 
należy przygotować oraz jak dokumentować wykona-
nie obowiązku sprawozdawczego. Podsumowaniem 
panelu była dyskusja podczas, której Pan Marcin Wójcik 
udzielił odpowiedzi na wiele pytań związanych z obo-
wiązkiem dokonywania zamówień do 30 000 euro, 
w tym dotyczących wewnętrznych regulacji uwzględ-
niających problematykę sprawozdania, zamówienia 
jakich zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, pla-
ny zamówień publicznych oraz ewidencja zamówień 
publicznych na sporządzenie sprawozdania. 

Uczestnicy seminarium

Adam Różycki – Dyrektor ROPS w Opolu

3. Spółdzielnia socjalna BIS – KAM WESOŁE 
SKRZATY W TRZCIANCE

Spółdzielnia socjalna BIS – KAM WESOŁE SKRZATY 
w Trzciance prowadzi Klub Malucha, zajmuje się opieką 
nad dziećmi w ramach, której prowadzi:

 � zajęcia muzyczne,

 � zajęcia plastyczno – techniczne,

 � zajęcia artystyczno – teatralne,

 � spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Oprócz opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzony jest 
punkt przedszkolny „Wesołe Skrzaty” oraz organizowa-
ne są usługi związane z organizacją wydarzeń skierowa-
nych do dzieci (np. organizacja przyjęć urodzinowych). 
W ofercie Spółdzielni jest także całonocna opieka nad 
dziećmi.

SEMINARIUM PN. „PRAWNY ASPEKT PRACY 
SOCJALNEJ W POMOCY SPOŁECZNEJ”

W dniach 27-28 listopada br. w hotelu „Pod Złotą Koroną” 
w Opolu odbyło się dwudniowe seminarium pn. „Praw-
ny aspekt pracy socjalnej w pomocy społecznej”. W se-

minarium uczestniczyło 75 przedstawicieli jednostek 
pomocy i  integracji społecznej z  terenu województwa 
opolskiego. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał 
Pan Adam Różycki Dyrektor ROPS w Opolu. Swoją obec-
nością zaszczycił nas również Pan Roman Kolek Wice-
marszałek Województwa Opolskiego, któremu bliskie są 
problemy społeczne w naszym regionie oraz skuteczne 
sposoby ich rozwiązywania. Tematem spotkania były 
m.in. prawne i etyczne aspekty pracy socjalnej w pomo-
cy społecznej oraz problemy osób niepełnosprawnych.

W pierwszym dniu seminarium Pan Jarosław Polanow-
ski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przedstawił 
istotne problemy i  rozwiązania w  prawie dotyczą-
ce przeciwdziałania przemocy. Następnie wystąpiło 
dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Opol-
skiego Pani dr hab. Iwona Dąbrowska – Jabłońska 
omówiła temat instytucjonalnej reakcji na niepełno-
sprawność, natomiast Pani prof. nzw. dr hab. Anna 
Weissbrot – Koziarska przedstawiła etyczne aspekty 
pracy socjalnej. Kolejny prelegent Pani Zofia Smerty-
ha z  Kancelarii Radcy Prawnego w  Oławie zapoznała 
uczestników z  istotnymi zmianami w  Kodeksie Prawa 
Administracyjnego. Ponadto seminarium było okazją 
do zapoznania się z nowymi kierunkami działań i no-
wym finansowaniem na lata 2014 – 2020 ze szczegól-

Uczestnicy wizyty studyjnej

nym uwzględnieniem obszaru wspierania włączenia 
społecznego, które zaprezentowała Pani Dorota Lipin 
starszy specjalista z  Departamentu Koordynacji Pro-
gramów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego. Na zakończenie pierwszego 
dnia seminarium przedstawiciele różnych jednostek 
zaprezentowali uczestnikom swoje doświadczenia 
w  realizacji projektów finansowanych z UE w  ramach 
PO KL m.in.:

1. MOPS w  Kędzierzynie – Koźlu projekt pt. „Babcia 
i dziadek do kochania”,
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W  ramach zaplanowanego monitoringu realizacji 
Wieloletniego Regionalnego Planu Działań 

Województwa Opolskiego na rzecz promocji i  upo-
wszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju in-
stytucji sektora ekonomii społecznej i  jej otoczenia 
w regionie na lata 2013-2020 przeprowadzono ewa-
luację on-going, której głównym celem była bieżąca 
identyfikacja postępu, zagrożeń i  nieprawidłowości 
w trakcie wdrażania Planu oraz badanie interakcji mię-
dzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w Plan. 

Cele szczegółowe:

1) ocena trafności i aktualności przyjętego dokumen-
tu,

2) diagnoza zaistniałych czynników, które mają wpływ 
na proces wdrażania i skuteczności osiągania zało-
żonych celów,

3) potwierdzenie trafności określenia celów w  sto-
sunku do aktualnie istniejących potrzeb (benefi-
cjentów czy sektora),

4) ocena trafności wskaźników oraz diagnoza ko-
nieczności ich ewentualnej modyfikacji,

5) ocena dotychczasowej skuteczności i  efektywno-
ści w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz po-
stępu w realizacji celów,

6) ocena zarządzania programem,

7) ocena rzetelności systemu monitorowania.

W  ramach badania została przeprowadzona analiza 
zapisów ww. dokumentu, która została uzupełniona 
o  analizę innych dokumentów strategicznych opra-
cowanych dla województwa opolskiego. Ewaluacja 
on-going obejmowała również realizację badania ja-
kościowego. Przeprowadzono wywiady pogłębione 
z 10 liderami podmiotów ekonomii społecznej oraz 30 
telefonicznych wywiadów pogłębionych z przedstawi-
cielami podmiotów ekonomii społecznej i przedstawi-
cielami realizatorów Planu. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że sektor ekono-
mii społecznej w regionie jest słabo rozwinięty. Istnie-

je stosunkowo niewielka liczba podmiotów ekonomii 
społecznej (PES), a ich działalność nie jest wystarczają-
co promowana. W regionie zauważa się trend rozwojo-
wy – przedstawiciele PES zauważają pojawianie się no-
wych podmiotów, a także rozwój otoczenia ekonomii 
społecznej, mimo że rozwój ten ma ograniczony zasięg 
i  rozmiar jest on zauważany i  świadczy o  postępach 
w zakresie realizacji Planu. Od rozpoczęcia realizacji Pla-
nu liczba PES wzrosła trzykrotnie. Największą zewnętrz-
ną barierą dla rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w odczuciu samych przedstawicieli PES jest brak zaan-
gażowania ze strony władz lokalnych. Niewiedza, brak 
kompetencji, negatywne nastawienie i  brak otwarto-
ści na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej 
powoduje zniechęcenie i hamuje rozwój sektora w re-
gionie. Istotną barierą w  rozwoju sektora są również 
trudności w tworzeniu podmiotów wynikające ze złej 
organizacji, braku rzetelnych informacji i  niskiej jako-
ści wsparcia udzielanego przez podmioty zewnętrzne. 
Pokonywanie istniejących barier rozwojowych eko-
nomii społecznej powinno obejmować zarówno po-
moc indywidualną, zorientowaną na motywowanie 
i kształtowanie postaw osób znajdujących się w trud-
niej sytuacji w wyniku długotrwałego bezrobocia, jak 
i pomoc instytucjonalną w zakresie pomocy z zakłada-
niem i prowadzeniem PES. W regionie wciąż niska jest 
świadomość społeczna na temat ekonomii społecznej. 
Niski poziom świadomości społecznej dotyczy spo-
łeczności lokalnej, ale również władz samorządowych 
i innych przedstawicieli sektora publicznego. Ponadto, 
sami przedstawiciele PES nie zawsze zdają sobie spra-
wę, że reprezentują sektor ekonomii społecznej, co 
świadczy o niskim poziomie wiedzy na ten temat w re-
gionie w  ogóle. Obecna infrastruktura organizacyjna, 
prawna i ekonomiczna jest niewystarczająca w zakresie 
potrzeb sektora ekonomii społecznej. Brakuje również 
podmiotów otoczenia ekonomii społecznej. Zauważal-
na jest zbyt mała liczba organizacji, które wspierałyby 
rozwój ekonomii społecznej. 

Zaangażowanie władz samorządowych w rozwój eko-
nomii społecznej i otwartość na współpracę przyczy-
nia się do efektywnego rozwoju i sprawnego funkcjo-
nowania PES. Jaki przykład dobrych praktyk została 
wskazana gmina Byczyna. 

Wieloletni Plan Rozwoju stanowi adekwatny doku-
ment, w którym zawarto konkretne działania i wskaź-

niki sprawdzające ich efektywność. W  realizacji Planu 
mogą przeszkodzić czynniki ekonomiczne – w  tym 
problemy z  pozyskaniem funduszy na realizację za-
łożeń Planu. Organizacje pozarządowe wskazały na 
trudności w  tym zakresie. Trudności w  dostępie do 
środków finansowych, stanowiących źródła wsparcia 
sektora, może stanowić istotne zagrożenie dla realizacji 
Planu. Przedstawiciele PES wskazali na fakt, że dotych-
czas oferowane wsparcie miało charakter tymczasowy 
ze względu na projektowy tryb udzielania pomocy. Za-
kończenie realizacji projektu skutkuje pozbawianiem 
podmiotów dostępu do pomocy, która była im udzie-
lana wcześniej. Najskuteczniejsze działania ukierunko-
wane na budowę kapitału społecznego to te, które an-
gażują zarówno przedstawicieli sektora publicznego, 
jak i tych, którzy zainteresowani są ekonomią społecz-
ną. Największe znaczenie dla realizacji tego projektu 
i  osiągnięcia założonych wskaźników jest budowanie 
świadomości i  inspirowanie samorządów oraz innych 
podmiotów sektora publicznego, społecznego i  pry-
watnego do tworzenia podmiotów ekonomii społecz-
nej. Aby osiągnąć wskaźnik dotyczący 
zwiększenia zatrudnienia w  PES należy 
skoncentrować działania w zakresie po-
mocy merytorycznej i prawnej dla osób 
zainteresowanych zakładaniem PES. 
W  zakresie promocji sektora ekonomii 
społecznej najskuteczniejsze działania 
opierają się na dobrym przykładzie, dla-
tego angażowanie w  promocję istnie-
jących podmiotów poprzez wspieranie 
wystawiennictwa produktów i usług PES 
jest nie tylko promocją tych podmiotów, 
ale również promocją całego sektora. 
Badani największą skuteczność przypisa-
li promocji za pośrednictwem mediów, 
jako tej, która ma największy zasięg i naj-
większe oddziaływanie. Realizacja tych 
zadań przyczyni się bezpośrednio do 
osiągnięcia założonych wskaźników. 

Przeprowadzona analiza w  całości do-
stępna jest na stronie internetowej 
www.pokl.rops-opole.pl .

Kolejnym zadaniem w  ramach przed-
miotowego działania było zorganizowa-
nie w dniu 13 października 2014 r. w sali 
konferencyjnej im. Orła Białego w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego konferencji pn. „Ekonomia 
społeczna w województwie opolskim 

Plan działań na rzecz rozwoju, promocji 
i upowszechniania Ekonomii społecznej w regionie

– szanse, zagrożenia i perspektywy rozwoju”. Kon-
ferencja poświęcona była nowej perspektywie rozwoju 
opolskiej ekonomii społecznej. Uroczystego otwarcia 
dokonał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 
Buła.

Kolejnymi prelegentami w trakcie spotkania byli:

 � Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz 
ekspert z zakresu ekonomii społecznej,

 � Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu,

 � Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Opolu

 � Tomasz Hanzel – Zastępca Dyrektora Departamen-
tu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Adam Różycki – Dyrektor ROPS w Opolu
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DOBRE PRAKTYKI
Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej 
w Kędzierzynie – Koźlu

Na przełomie okresów unijnego programowania 
2007-2013 i  2014-2020 nadeszła pora na podsu-

mowanie i  refleksję związaną z  celowością i  efektyw-
nością działań określonych w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, które w ramach Priorytetu 7. Promocja 
integracji społecznej, skierowane były do grup zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. Przez siedem lat 
obfite strumienie środków pochodzących z  Europej-
skiego Funduszu Społecznego spływały do instytucji 
pomocy społecznej w celu realizacji wachlarza działań 
wspierających i aktywizujących, skierowanych dla pod-
opiecznych tychże instytucji. Możliwość sfinansowania 
dodatkowych, atrakcyjnych i  skutecznych instrumen-
tów aktywizacyjnych, dotychczas niedostępnych dla 
instytucji pomocy społecznej, spowodowała istną re-
wolucję w podejściu do pracy z podopiecznymi przy-
gotowując system pomocy społecznej do nadchodzą-
cych zmian ustawowych.

Realizacja projektu systemowego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koź-
lu pn. Program aktywizacji społeczno – zawodo-
wej bezrobotnych „Nowe Szanse”, dała podstawy 
do określenia efektów pracy metodą projektu poprzez 
kompleksową i  profesjonalną pomoc z  wykorzysta-
niem środków zewnętrznych.

Projekt „Nowe Szanse” realizowany był od 2008 r. w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Założeniem projektu była realizacja szeregu 
działań w  ramach instrumentów aktywnej integracji, 
mających na celu zniwelowanie problemu zagrożenia 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym spowodo-
wanym niską aktywnością społeczną i zawodową pod-
opiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kędzierzynie – Koźlu. W ciągu 7 lat realizacji projekt 
objął wsparciem 310 osób, które w  cyklach rocznych 
(w  wyjątkowych sytuacjach dwuletnich) realizowały 
założenia zawarte w kontraktach socjalnych i opraco-
wanych przez specjalistów Indywidualnych Planach 
Działania. W  ramach projektu podjęto i  sfinansowa-

no szereg form wsparcia, niemożliwych 
do zastosowania w  ramach standardowej 
działalności Ośrodka. Były to m.in. szkolenia 
zawodowe, kursy specjalistyczne z  wypła-
tą stypendiów, indywidualne konsultacje 
z psychologiem, doradcą zawodowym, tera-
peutą ds. uzależnień, szereg warsztatowych 
i  treningowych form wsparcia, animacja lo-
kalna, streetworking, staże zawodowe wraz 
ze stypendiami. 

Kilkuletnie doświadczenie pokazało, że naj-
większym efektem projektu, poza wymierny-
mi wskaźnikami (ilością ukończonych szko-
leń, zdanych egzaminów, odbytych staży), 
jest zmiana we wszystkich obszarach: zmia-
na w organizacji pracy ośrodka i odbioru in-
stytucji w środowisku, zmiana w trybie pracy 
z  klientem pomocy społecznej, zmiana sa-
mego podopiecznego – uczestnika projek-
tu. Przez siedem lat nastąpiło przewartościo-
wanie w wielu głowach na każdym szczeblu 
w  instytucjach pomocy społecznej, a  także 
u  osób objętych projektowym wsparciem 
i obserwatorów zmian w systemie pomocy.

Warsztaty Klubu Integracji Społecznej/Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Podczas konferencji zaprezentowano wiele istotnych 
kwestii, ważnych z punktu widzenia opolskiej ekonomii 
społecznej, m.in.:

 � funkcjonowanie ośrodków wsparcia w wojewódz-
twie opolskim – podsumowanie działań i  stan 
obecny,

 � krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na 
lata 2014-2020 – perspektywa, priorytety, działania, 
rekomendacje dla regionów,

 � AKSES – system certyfikacji ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej,

 � ekonomia społeczna w  Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Opolskiego w nowej 
perspektywie finansowej,

 � rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym.

Na konferencji obecne były podmioty ekonomii spo-
łecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy 
społecznej, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, sa-
morządy lokalne, organizacje pozarządowe, uczelnie 
wyższe (Uniwersytet Opolski oraz Wyższa Szkoła Za-
rządzania i Administracji w Opolu), Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki, pracownicy Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu, Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. W spotkaniu wzięło udział 
80 osób. 

Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Socjalnych oraz ekspert z zakresu ekonomii społecznej
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conych działań w  projekcie. Przez pewien okres dało 
się odczuć zaistnienie jakby firmy w firmie, odseparo-
wanie projektu jako bytu niezależnego, jednak w wyni-
ku nabywania doświadczenia i obserwacji wymiernych 
efektów jakie przynosi projekt, nastąpiło wchłonięcie 
struktur projektowych w  organizm Ośrodka. Do reali-
zacji projektu włączono grupę specjalistów i praktyków 
działających na lokalnym rynku, w całym okresie reali-
zacji projektu nawiązano współpracę z psychologami, 
doradcami zawodowymi, terapeutami, streetworke-
rem, animatorem lokalnym, prawnikiem, trenerami. 
Podjęto współpracę z  Powiatowym Urzędem Pracy 
w  Kędzierzynie – Koźlu, która opierała się na sformu-
łowanym na piśmie porozumieniu. Zaangażowano 
znaczną część kadry Ośrodka w  realizację zadań za-
łożonych w  projekcie, w  szczególności pracowników 
socjalnych, którzy odpowiedzialni byli za niezakłóconą 
realizację kontraktów socjalnych. Pracownicy musieli 
podnieść własne kwalifikacje, zdobyć szereg nowych 
umiejętności i posiąść wiedzę o specyfice pracy w pro-
jekcie. Mobilizacja własnego potencjału kadrowego 
oraz nawiązanie współpracy ze specjalistami w  dzie-
dzinie pomocy społecznej, instytucjami z  tego pola 
i  przedsiębiorstwami (instytucje szkoleniowe, orga-
nizatorzy staży) stanowić będą kapitał na przyszłość. 
Dzięki otwarciu się na współpracę Ośrodek zwiększył 
swój potencjał na rynku, stał się w większym stopniu 
atrakcyjnym partnerem dla każdego sektora. 

W przekonaniu realizatorów, dzięki działaniom podję-
tym w  ramach projektu zmienił się w  pewnym stop-
niu wizerunek instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. Z podmiotu koja-
rzonego w głównej mierze z źródłem uzyskania środ-
ków finansowych i  pomocy doraźnej przeobraził się 
w  miejsce dające szansę na realne wyjście z  trudnej 
sytuacji, na powrót na rynek pracy, odejście z systemu 
pomocy społecznej. Z roku na rok coraz większa liczba 
podopiecznych rozpytywała o  możliwość uczestnic-
twa w  projekcie, zmienił się sposób myślenia części 
podopiecznych, którzy poprzez obserwację osób zna-
jomych, bliskich uczestniczących w  projekcie, zaczęli 
odczuwać potrzebę zmiany własnej postawy. Odbiór 
społeczny wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zmierza do wizji Ośrodka jako instytucji 
otwartej na pozyskiwanie i  skuteczne wykorzystywa-
nie środków zewnętrznych, współpracującej z wieloma 
podmiotami jednocześnie, idącej z duchem czasu, no-
woczesnej. W przededniu zbliżających się zmian w za-
pisach ustawy o  pomocy społecznej jest to kierunek 
prawidłowy, ułatwiający płynne wejście w  nowy sys-
tem profesjonalnego pomagania.

Jak każde nowe zadanie, przystąpienie do 
projektów systemowych spowodowało na-
turalny opór w  instytucjach o  ukształtowa-
nej i  znanej płaszczyźnie działania. Unijne 
projekty w  wielu ośrodkach pomocy spo-
łecznej i  powiatowych centrach pomocy 
rodzinie kojarzyły się z wiedzą tajemną, sta-
nowiącą duże ryzyko niepowodzenia, a brak 
przygotowania merytorycznego do praktyki 
projektowej, a  w  szczególności wymogów 
związanych z  dokumentacją i  rozliczeniem 
środków był wielokrotnie podnoszony na 
wszelkiego rodzaju spotkaniach resorto-
wych. Podobnie było i w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie – Koź-
lu, jednak w okresie tzw. rozruchu projektu 
postawiono na szkolenia, inwestycję w wie-
dzę, w  kapitał pracowniczy. Krok po kroku, 
napotykając przeszkody, popełniając błędy 
i ucząc się na nich, dopracowując współpra-
cę z Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Wo-
jewódzkim Urzędem Pracy w  Opolu, osią-
gnięto poziom działania charakteryzujący 
się komfortem i pewnością siebie. Z roku na 
rok realizacja zadań zakładanych we wnio-
sku o  dofinansowanie przychodziła łatwiej, 
płynniej. Zmieniły się postawy pracowników, 
wzrosła wiara we własne możliwości i  po-
tencjał, czego wymiernym efektem są nowe 
projekty konkursowe, wnioski o  różnorakie 
granty, projekty socjalne.

Każdy realizator projektów unijnych w sferze 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu ma 
prawo do własnej opinii w zakresie efektów, 
korzyści dla beneficjentów, środowiska, sa-
mego siebie. Bezsprzecznym faktem jest, iż 
obszar działań związany z pomocą społecz-
ną nie daje możliwości zakładania zawyżo-
nych, nierealnych celów. Nie tylko wskaźniki, 
liczbowe efekty mają znaczenie, ale też pro-
ces, zmiana, rozwój w  sferach trudnych do 
dostrzeżenia w  pierwszym momencie. Po 
doświadczeniu siedmiu lat pracy w ramach 
projektów wszyscy zaangażowani jednogło-
śnie stwierdzili, że doszło do zmian nieod-
wracalnych w pozytywnym znaczeniu tego 
słowa. Dzięki doświadczeniom zdobytym 
na polu realizacji projektu systemowego po-
wstała baza do dalszych, równie ambitnych 
działań, już bez strachu o podejmowane ry-
zyko, z nastawieniem na sukces.

Kurs artystycznego szycia firan

Najważniejsze i  najbardziej oczekiwane są zmiany 
w  adresatach wsparcia. Co roku, podejmując kolejny 
roczny cykl działań, kadra realizująca projekt obserwo-
wała proces dojrzewania, zmianę postaw, niejedno-
krotnie rewolucję w  myśleniu osób uczestniczących 
w „Nowych Szansach”. W początkowej fazie „witania się 
z projektem” definiowano pewien chaos, brak usyste-
matyzowania w myśleniu, brak wizji siebie po projekcie. 
Uczestnicy wykazywali postawę wycofaną, obserwują-
cą i asekuracyjną. Część przejawiała wyuczone już ten-
dencje roszczeniowe, inni postanowili „przetrwać” pro-
jekt, traktując go jako wymysł pracowników socjalnych. 
Pierwsze spotkania, indywidualne konsultacje, trenin-
gi kompetencji mające miejsce w  fazie „odkrywania” 
ujawniały rzeczywisty potencjał poszczególnych osób, 
ich różnorodność, słabe i  mocne strony. Powoli wraz 
z naturalną więzią międzyludzką w grupach objętych 
wsparciem zaczęła się rodzić więź z projektem, niezwy-
kle potrzebna dla osiągnięcia celu. Jest to etap ukształ-
towania celów i silnej motywacji do zmian, reorganiza-
cji życia rodzinnego dla potrzeb projektu (później życia 
zawodowego). Etap szkoleń i  kursów zawodowych, 
nazwany roboczo „zmianą”, to osiąganie swoich celów, 
który zawsze wiązał się ze wzrostem poczucia wiary we 
własne siły, zaangażowaniem, bazowaniem na moty-
wacji wypracowanej wcześniej. Uczestnicy na tym eta-
pie wspierają się nawzajem, nie pozwalają innym na 
wypadnięcie z  projektu, kontrolują się. Wyróżniają się 
liderzy, stanowiący dla kadry projektu nieocenioną po-
moc. Projekt niejako w tym czasie dojrzewa. Pierwsze 
namacalne efekty są już widoczne: pierwsze certyfika-
ty i zaświadczenia znajdują się w rękach uczestników, 
kilka osób z  danej grupy podejmuje już pracę, pozo-
stali motywują się tym faktem. Ostatni etap projektu 
to „rozstanie”, zakończenie systematycznego wsparcia, 
pewnego rodzaju opieki i gwarantowanego oparcia ze 
strony kadry projektu. Uczestnicy czerpią teraz z całego 
cyklu wsparcia, wykorzystują wszystkie umiejętności, 
które nabyli w toku uczestnictwa. Zdobyli wiedzę o re-
gułach poruszania się po rynku pracy, otrzymali instru-
menty w postaci wyższych kwalifikacji zawodowych, ich 
motywacja i wiara w sens zmiany jest na tyle silna, by 
działać samodzielnie. Z całego procesu jest to najtrud-
niejszy, kluczowy etap – czas, kiedy należy wziąć sprawy 
we własne ręce. Wpływ, jaki projekt wywarł na poszcze-
gólnych uczestnikach miał różne nasilenie, jednak żaden 
z uczestników nie pozostał po projekcie tą samą osobą.

Wśród zmian istotnych w  wyniku realizacji projektu 
„Nowe Szanse” wymienić należy reorganizację pracy 
Ośrodka, wyspecjalizowanie się części kadry do pracy 
w trybie projektu, wytyczenie przestrzeni dla niezakłó-

Impreza integracyjna dla uczestników i ich rodzin

Kurs masaże spa
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Prudniku 
w 2014 r. już po raz szósty przystąpiło do realizacji 

projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życio-
wych i  umiejętności zawodowych klientów Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”. Projekt 
ten zrealizowany został ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Na realizację projektu w  roku 2014 otrzymaliśmy 255 
363,27 zł dofinansowania z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a nasz wkład własny wyniósł 29 958,82 zł.

W  okresie styczeń – marzec 2014 r. trwała rekrutacja 
uczestników, w  wyniku której wyłoniona została gru-
pa 25 osób (17 osób niepełnosprawnych i  8 usamo-
dzielniających się wychowanków rodzin zastępczych), 
mieszkańców powiatu prudnickiego. Zrekrutowano 12 
kobiet i 13 mężczyzn.

Spotkanie informacyjno-integracyjne

Wychodząc naprzeciw uczestnikom projektu 
31.03.2014 r. odbyło się spotkanie informacyjno-inte-
gracyjne, które miało za zadanie zintegrować grupę, za-
poznanie z pracownikami zaangażowanymi w projekt, 
a  także miało posłużyć promocji projektu i  poprawie 
świadomości społeczeństwa w zakresie działań prowa-
dzonych w ramach aktywnej integracji. 

Z beneficjentami ostatecznymi prowadzono pracę so-
cjalną, ponadto w kwietniu i maju 2014 r. trwały spo-
tkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą za-
wodowym i psychologiem dla wszystkich uczestników 
w podziale na 2 grupy.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Działania doradcze rozpoczęły się konsultacją indywi-
dualną mającą na celu zapoznanie się 

z sytuacją zawodową uczestników, ich predyspozycja-
mi, doświadczeniami zawodowymi, umiejętnościami. 
Rezultatem konsultacji indywidualnych było sporzą-
dzenie indywidualnego planu działania dla każdego 
uczestnika. 

Zajęcia grupowe z  doradcą zawodowym miały cha-
rakter warsztatowy i miały na celu pomoc w uzyskaniu 
zdolności konstruowania dokumentów aplikacyjnych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

nabycie umiejętności autoprezentacji podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej z pracodawcą, pozyskanie znajomo-
ści sposobów i technik efektywnego poszukiwania pra-
cy, poznanie lokalnego i zagranicznych rynków pracy 
oraz określenie swojej przydatności do zawodu. 

Warsztaty z psychologiem

Działania psychologiczne rozpoczęły się konsultacjami 
indywidualnymi, które miały na celu osobiste podej-
ście do uczestnika pod kątem zwiększenia motywacji 
i podniesienia poczucia własnej wartości. Na zajęciach 
grupowych poruszane były m.in. tematy z zakresu tre-
ningu kompetencji i umiejętności społecznych. 

W  ramach projektu przeprowadzono następujące 
szkolenia:

a) kurs „operatora wózka jezdniowego” – dla 6 osób,

b) kurs „języka migowego” – dla 1 osoby,

c) kurs „Opiekunka do dzieci i osób starszych” – dla 2 
osób,

d) kurs „Opiekunka osób starszych i zależnych” – dla 3 
osób,

e) kurs „Szkolenie okresowe kierowców – przewóz 
rzeczy” – dla 1 osoby,

f ) kurs „Prawa jazdy kat. C+E” – dla 1 osoby,

g) kurs „Prawa jazdy kat. B” – dla 11 osób,

h) kurs „ABC Przedsiębiorczości” – dla 1 osoby,

i) kurs „J. Angielski poziom podstawowy i średnioza-
awansowany” – dla 4 osób,

j) kurs „J. Niemiecki poziom średniozaawansowany” – 
dla 1 osoby,

k) kurs „Kucharz – gastronom” – dla 2 osób,

l) kurs „Kosmetyczny” – dla 1 osób,

m) kurs „Brukarski” – dla 2 osób,

n) kurs „Komputerowy na poziomie podstawowym” – 
dla 3 osób.

Podczas kursów beneficjenci otrzymali materiały szko-
leniowe, przeszli niezbędne badania lekarskie, zostali 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, mieli zapewniony dostęp do egzaminów pań-
stwowych. Ponadto zagwarantowano im catering oraz 
otrzymali zwrot kosztów dojazdów.

W  ramach projektu realizowane było także wsparcie 
dochodowe w  formie świadczeń na kontynuację na-
uki dla usamodzielniających się uczestników projektu 
oraz wypłacona została pomoc pieniężna na pokrycie 
kosztów utrzymania osób pełnoletnich pozostających 
w rodzinie zastępczej.

Projekt miał na celu wzrost kompetencji życiowych 
i  umiejętności zawodowych, poprawę zdolności do 
zatrudnienia, podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej. Cel został osiągnięty – uczestnicy nabyli nowe 
umiejętności, podwyższyli swój poziom samooceny, 
zapoznali się z  oczekiwaniami na rynku pracy i  pra-
codawców, zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie, 
a  swoje nowe umiejętności mamy nadzieję, że będą 
wykorzystywać w przyszłości. Z ankiet ewaluacyjnych 
przeprowadzonych na zakończenie kursów można 
stwierdzić wysoki stopień zadowolenia beneficjentów 
z udzielonego wsparcia.

Kurs języka migowego Kurs kosmetyczny

Prawo jady kat. C

Operator wózków jezdniowych
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Opolu 
w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowa-

dzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakre-
sie problematyki dotyczącej rozwiązywania proble-
mów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych 
uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, zrealizował projekt pn. „Wirtualny 
świat – realny problem. Uzależnienia behawioral-
ne u dzieci i młodzieży” dofinansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Cel ogólny projektu:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, 
w tym w szczególności uzależnieniom od kompu-
tera i Internetu. 

Cele szczegółowe:

1.  Uwrażliwienie osób pracujących z  dziećmi i  mło-
dzieżą oraz osób odpowiedzialnych za politykę 
społeczną w województwie i osób zawodowo zaj-
mujących się problematyką uzależnień na problem 
zagrożeń związanych z hazardem i  innymi uzależ-
nieniami behawioralnymi.

2.  Zwiększenie poziomu wiedzy i  kompetencji osób 
odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i  mło-
dzieży osób odpowiedzialnych za politykę społecz-
ną w województwie w zakresie problematyki do-
tyczącej cyberuzależnienia oraz innych uzależnień 
behawioralnych.

Przedmiotem projektu była organizacja jednodniowej 
wojewódzkiej konferencji, pn. „Wirtualny świat – re-
alny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci 
i młodzieży” na temat zagrożeń związanych z cybe-
ruzależnieniem i innymi uzależnieniami behawioralny-
mi, uwzględniającą metody profilaktyki i sposoby roz-
wiązywania problemów w  tym zakresie. Konferencja 
odbyła się 6 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej im. 
Orła Białego w  Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Opolskiego. Dyrektor ROPS w  Opolu Pan Adam 

WYDARZENIA
Projekt „Wirtualny świat – realny problem. Uzależnienia 
behawioralne u dzieci i młodzieży”

Różycki przywitał licznie zgromadzonych uczestników 
– ponad 150 osób – tj. głównie przedstawicieli szkół, 
poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, świetlic środowisko-
wych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 
problematyką uzależnień. Ks. Marcin Marsollek, kie-
rownik Poradni Odwykowej w  Wojewódzkim Ośrod-
ku Terapii Uzależnienia i  Współuzależnienia w  Opolu 
przedstawił zagadnienie dotyczące przyczyn i skutków 
cyberuzależnień i  innych uzależnień behawioralnych 
wśród dzieci i młodzieży oraz skalę zjawiska w Polsce 
i w woj. opolskim. Agnieszka Duda, psycholog, spe-
cjalista psychoterapii uzależnień, wicedyrektor Kra-
kowskiego Centrum Terapii Uzależnień w  Krakowie 
wygłosiła prelekcję pn. GRA W  GRANICACH – jak po-
móc dzieciom i młodzieży bezpiecznie korzystać z gier.  
Dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, psycholog, 
pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówiła temat 

uzależnień behawioralnych wśród dzieci i  młodzieży 
jako czynników stanowiących zagrożenie bezpieczeń-
stwa w  szkole. Dr Eugeniusz Moczuk z  Zakładu So-
cjologii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego zaprezentował socjologiczno 
– prawne aspekty uzależnień behawioralnych współ-
czesnej młodzieży szkolnej oraz możliwości przeciw-
działania tym uzależnieniom. W  treści wykładów zo-
stała poruszona wiedza dotycząca przyczyn i skutków 

Prelegenci podczas konferencji (od lewej): ks. Marcin Marsollek, Agnieszka Duda, dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, dr Eugeniusz Moczuk

Uczestnicy konferencji

uzależnień, zagrożeń wynikających z  surfowania po 
sieci, grania w gry komputerowe. Ponadto zostały okre-
ślone działania i potrzeby w zakresie przeciwdziałania 
ww. zjawiskom u dzieci i młodzieży w woj. opolskim. 
Konferencja zawierała krótki moduł seminaryjno – dys-
kusyjny mający na celu określenie lokalnych potrzeb 
oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu 
problemów związanych z uzależnieniami behawioral-
nymi u dzieci i młodzieży.
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W  związku z  realizacją programu finansowanego ze 
środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie ROPS w Opolu w listopadzie i grudniu 
2014 r. zorganizował II edycje 3 – dniowego szkolenia 
pn. „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw 
przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem prze-
ciwdziałania przemocy wobec dzieci” dla ogółem 
30 członków zespołów interdyscyplinarnych i  grup 
roboczych z  woj. opolskiego m.in. pracowników so-
cjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, policjantów, lekarzy.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagad-
nienia:

 � zadania, uprawnienia oraz kompetencje poszcze-
gólnych służb wynikające z przepisów prawa,

 � skuteczność działań wobec sprawców przemocy,

 � realizacja procedury „Niebieskie Karty”,

 � działania profilaktyczne przeciw przemocy, ze 
szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec 
dzieci,

 � rola przedstawicieli służb i  instytucji w  rozpozna-
waniu symptomów krzywdzenia dziecka i przepro-
wadzaniu interwencji,

 � sposoby i metody pomagania rodzinom dotknię-
tym agresją,

 � oddziaływania wobec osób stosujących przemoc,

 � sposoby porozumiewania się i rozwiązywania sytu-
acji konfliktowych w rodzinie,

 � umiejętność przygotowania wybranych pism pro-
cesowych,

 � odpowiedzialność służb za niepodejmowanie 
działań w sytuacji przemocy w rodzinie.

Szkolenie oparte było na holistycznym rozumieniu po-
jęcia przemocy, a także na przenikaniu się w pracy wielu 
służb, niezbędnych przy komplementarnym zapobiega-
niu i zwalczaniu tego zjawiska. Dla uczestników zapew-
nione były bezpłatnie materiały szkoleniowe, zakwatero-
wanie oraz wyżywienie, a na zakończenie każda osoba 
otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie z Krajowego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie

Projekt „Wirtualny świat – 
Realny problem” 
Kolejnym projektem zrealizowanym przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w  Opolu dofinansowanym 
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazar-
dowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, był 
projekt pn. „Wirtualny świat – Realny problem”.

Cel ogólny projektu:

1.  Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń 
związanych z:

 � uzależnieniem od komputera i  Internetu, w  tym 
uzależnieniem od hazardu internetowego i porno-
grafii internetowej (cyberseksu).

Cele szczegółowe:

1.  Upowszechnienie wiedzy na temat czynników 
chroniących przed uzależnieniem od komputera 
i Internetu, w tym uzależnieniem od hazardu inter-
netowego i pornografii komputerowej (cyberseksu).

2.  Promowanie postaw bycia wolnym od uzależnień.

Przedmiotem projektu była produkcja i emisja filmu in-
formacyjno – edukacyjnego w  formule reportażu, pt. 
„Wirtualny świat – Realny problem”. Temat przewodni 
filmu to uzależnienie od komputera i  Internetu oraz 
wynikające z  tego zagrożenie dla dzieci i  młodzieży. 
Program jest odpowiedzią na problem nadużywania 
sieci przez dzieci i młodzież. Przekazane w filmie infor-
macje wyczerpują wszelkie rodzaje zagrożeń w tym za-
kresie, tj. hazard, cyberprzemoc, ograniczenie rozwoju 
osobistego, brak kompetencji społecznych, trudności 
w  relacjach interpersonalnych, utratę kontaktu z  rze-
czywistością, odcięcie się od uczuć. W  programie zo-
stały zaprezentowane sposoby wyjścia z  wirtualnego 
świata, m.in. poprzez odwołanie się do zasobów oso-
bistych dzieci i  młodzieży, pomysły na alternatywne 
sposoby spędzania czasu wolnego, rozszerzenie umie-
jętności społecznych, rozpoznawanie swoich uczuć 
i  kierowanie nimi. Wskazano także placówki w  woj. 
opolskim, które świadczą pomoc osobom uzależnio-
nym behawioralnie, w tym od komputera i Internetu.

Film w  grudniu 2014 r. został wyemitowany na ante-
nie telewizji regionalnej TVP Opole. Ponadto film jest 
dostępny na stronie internetowej ROPS w Opolu www.
rops-opole.pl i TVP Opole.
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