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Miło mi poinformować czytelników „Empowerment”, że przesuwamy w  czasie moment 
ukończenia wydawania bieżącej edycji Kwartalnika, wprawdzie tylko o jeden kwartał, ale 

i tak przyjmujemy ten fakt z wielką radością. Nie miałem też problemu z wyborem tematu dla 
redakcyjnego felietonu, gdyż jak zwykle codzienność sama określa sprawy, które w danym cza-
sie staję się ważne i wymagają refleksji. Obecny rok to okres definitywnego zakończenia wielu 
projektów, których beneficjentami byli pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej, 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Obserwując w zasadzie cały 
okres programowania, chcę z satysfakcją odnotować jedną z jego, być może nie do końca pro-
jektowaną korzyść. Jak wskazywała nazywa Programu Operacyjnego był on ukierunkowany 
na wzrost indywidulnych zasobów i kompetencji. Kapitał ludzki staje się jednak kluczem do 
budowania kapitału społecznego i mam wrażenie, że mamy poważne sygnały, że pracownicy 
socjalni, jako niezwykle ważna, potrzebna i wręcz nieodzowna dla sprawnego funkcjonowania 
społeczności zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnokrajowym grupa zawodowa wyraża potrzebę samoorganizacji, 
by stać się partnerem różnorodnych podmiotów władzy państwowej i samorządowej, zwłaszcza w zakresie podejmowa-
nia decyzji, które dotycząc zarówno pracowników socjalnych jak i działalności instytucji pomocy społecznej. 

Stowarzyszenia pracowników socjalnych są od wielu dziesiątek lat najbardziej wiarygodnym reprezentantem intere-
sów tej grupy zawodowej zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, ale także międzynarodowym. Przykładem orga-
nizacji o znaczącym wpływie na funkcjonowanie sytemu pomoc socjalnej jak i na organizację profesjonalnego kształcenia 
jest Brytyjskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych. Wielu absolwentów naszego opolskiego Uniwersytetu, którzy 
kończyli studia na kierunku praca socjalna i zamierzali swoje zawodowe losy związać z Wielką Brytanią, od razu nawiązy-
wało kontakt z British Association of Social Workers, które jest odpowiedzialne za decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodnych 
uzyskanych poza granicami. Stowarzyszanie jest także podmiotem opiniującym i certyfikującym programy kształcenia 
na kierunku praca socjalna, tak by były one jak najbardziej dostoswane do potrzeb artykułowanych przez środowisko. 
Jest także głównym konsultantem wszystkich projektowanych zmian przepisów, a także ostatecznym podmiotem roz-
strzygającym kwestie etyczne związane z wykonywanym zawodem. Niestety nie mamy w Polsce silnego stowarzyszanie 
pracowników socjalnych. Nie jest trudną do udowodnienia teza, że brak silnej reprezentacji, czy to związkowej czy sto-
warzyszeniowej powoduje, że środowisko nie czuje za sobą instytucjonalnego wsparcia i często z dezaprobatą przyjmuje 
rozwiązania, zarówno te, które dotyczą przepisów jak i zmian w organizacji funkcjonowania pomocy społecznej. Jest rze-
czą całkowicie niezrozumiałą, że dopiero wówczas, gdy doszło do tragedii odbyła się debata na tematem zapewnienia 
pracownikom socjalnym należytej ochrony w związku z wykonywaniem czynności służbowych, mimo że jako człowiek 
związany z pomocą społeczną od samego początku jej istnienia, od zawsze wsłuchując się w głos środowiska, zdawałem 
sobie sprawę, jak trudną i drażliwą sprawą jest praca z klientem agresywnym, roszczeniowym, uzależnionym, czy zaburzo-
nym psychicznie. Silny reprezentant środowiska miałby zupełnie inne instrumenty wywierania wpływu na władzę, by ten 
drażliwy problem rozwiązać, a nie czekać, aż doszło do szokującego wszystkich podpalenia i wówczas kwestia przynaj-
mniej na jakiś czas stała się dostrzegalna. 

Jednym z najważniejszych powodów powstania „Empowerment” było to, że dostrzegaliśmy konieczność zaangażo-
wania się w działania, które podnoszą pozycję i prestiż tej ciągle nowej profesji. Przez cztery kolejne lata dostarczyliśmy 
mnóstwa dowodów, że w pomocy społecznej pracują wybitni profesjonaliści, którzy swoje talenty i wiedzę uzupełniają 
o społecznikowską pasję i poświęcenie. Poznaliśmy bogactwo kreatywności, inspiracji, świetnej organizacji, umiejętność 
korzystania z szans jaką dają projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej – pokazaliśmy charakter i klasę pracowni-
ków socjalnych. Myślę, że przychodzi czas, gdy ten Ludzki Kapitał, którym region aż kipi, zostanie wkrótce skupiony wokół 
liderów, jakich jest naprawdę wielu i niebawem usłyszymy o regionalnym zrzeszeniu pracowników socjalnych. Dla może 
mniej wtajemniczonych przypomnę, że okres intensywnego działania Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych 
doprowadził np. do stworzenia Kodeksu Etycznego, ale co ważniejsze byliśmy o krok od uchwalenia Ustawy o zawodzie 
pracownika socjalnego. Niestety przedterminowe rozwiązanie parlamentu pokrzyżowało te plany, a później zabrakło już 
determinacji i siły w działaniach na rzecz środowiska. To smutne, bo sytuacja ta wskazywała, że w istocie starano się reali-
zować jakieś inne cele, ponieważ fakt, że nie udało doprowadzić się do przyjęcia Ustawy nie oznaczał, że pracownicy 
socjalni nie potrzebują silnej, zawodowej reprezentacji. Takie jednak są koleje rzeczy i krajowe Towarzystwo praktycznie 
nie funkcjonuje. W zakresie reprezentacji interesów pracowniczych znaczącą rolę odgrywa dziś Związek Zawodowy Pra-
cowników OPS Ursynów. Niemniej jak się wydaje istnieje niezagospodarowane pole do tworzenia regionalnych zrzeszeń 
i tego bardzo życzę środowisku pracowników socjalnych, by zyskali takiego instytucjonalnego sojusznika, dbającego o ich 
interesy. Wszystkie warunki do tego są spełnione – macie wiedzę, zapał, jesteście skuteczni w działaniu, posiadacie liderów. 
Bez dobrze działającej pomocy społecznej nie może dziś funkcjonować żadne państwo, a pomoc społeczna mocna jest 
siłą swoich kadr. Tak ważna grupa zawodowa musi wykształcić swoją reprezentację i tego redakcja „Empowerment” życzy 
z całego serca.
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Samopomoc, a  właściwie wzajemna pomoc, jest obecna 
w  życiu społeczności ludzkich od zarania. Dowodzą 

tego etnolodzy, historycy, a  nawet archeolodzy znajdujący 
w wykopaliskach materialne potwierdzenie, że już ludzie pier-
wotni pomagali przetrwać swoim słabszym, niepełnospraw-
nym współplemieńcom. Na przełomie XIX i  XX wieku Piotr 
Kropotkin, w dziele „Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju”, 
analizując liczne dowody występowania tego rodzaju zacho-
wań ludzi, jako nieodłącznego elementu życia społecznego 
w dziejach, starał się dowieść, że dzięki samopomocy ludzkość 
trwa jako gatunek. Współcześnie pojęcie to ma węższy zakres1, 
a używane jest głównie w odniesieniu do terapii uzależnień 
i pracy socjalnej, a dotyczy tych zachowań, które służą: wza-
jemnemu udzielaniu informacji dotyczących tego, jak można 
sobie radzić z  określonymi trudnościami; czy wytwarzaniu 
u partnerów poczucia, że nie są osamotnieni w swych trud-
nościach i mogą liczyć na wzajemne wsparcie, jeśli zachodzi 
taka konieczność. Samopomoc w tym znaczeniu odróżnia od 
innych form pomocy przeżywaniem takich samych trudności 
przez wszystkie osoby w nią zaangażowane. W relacji tej klu-
czową rolę pełnią osoby lepiej radzące sobie z daną trudnością, 
które pozostałym służą swoim doświadczeniem. Pracownicy 
socjalni i profesjonalni terapeuci starają się pobudzać procesy 
samopomocy wśród osób, którym pomagają rozwiązywać 
problemy. Jednak przede wszystkim mianem samopomocy 
określa się taką pomoc, której samodzielnie, bez udziału profe-
sjonalistów dostarczają sobie nawzajem ludzie dotknięci tymi 
samymi problemami w  swoim funkcjonowaniu psychospo-
łecznym. Ruch samopomocy zainicjowali w 1935 roku w Sta-
nach Zjednoczonych dwaj alkoholicy: chirurg Bob S. i makler 
giełdowy Bill W., który w 1939 roku wydał książkę o samopo-
mocowej metodzie opanowania alkoholizmu, a jej tytuł „Ano-
nimowi Alkoholicy” przyjął się jako nazwa ruchu. Skuteczność 
tej metody sprawiła, że ruch AA rozprzestrzenił się następnie 
w Kanadzie, potem w innych krajach, dotarł do Polski w latach 
siedemdziesiątych, a teraz jest obecny w ponad 160 krajach.2

Poszukując źródeł samopomocy jako kategorii obecnej 
na gruncie profesjonalnej pracy socjalnej, najczęściej odwołu-
jemy się do momentu, gdy w 1928 roku protestancki pastor 
H.Ch. Kofoed założył Szkołę, nazwaną później jego nazwi-
skiem, ukierunkowaną na pomoc osobom bezrobotnym i bez-
domnym, której ideą przewodnią było prowadzenie takich 
zajęć, które rozwijałyby zainteresowania i  posiadane zasoby 
oraz pozwoliłyby kobietom i  mężczyznom przetrwać trudny 
okres pozostawania bez pracy i szybki powrót do aktywnego 
życia w społeczeństwie. W swojej szkole stawiał on nacisk na 
metody aktywizujące, nie chcąc, by bezrobotni przyzwyczajali 
się do otrzymywania pieniędzy i  przyjmowali postawę rosz-

1 Tomofumi Oka, Thomasina Borkman , Krótka historia, idea i teorie związane 
z istnieniem grup samopomocowych z perspektywy międzynarodowe, Warszawa 
2006r., s.26.

2 J. Miluska, Alienacja: kryzys jednostki czy społeczeństwa? O wyznacznikach 
i pokonywaniu alienacji., Toruń 2010, s.44.

czeniową. Bezrobotni – uczniowie mogli otrzymać jedzenie 
dopiero wtedy, gdy wykonali jakąś nawet niewielką pracę 
np. zadbali o własne ubranie. Kofoed, który wcześniej sam był 
osobą bezrobotną wiedział, że zła pomoc może spowodować 
więcej szkody niż pożytku. Uczeń Szkoły Kofoeda dzięki pracy 
własnych rąk i umysłu mógł poprawić swoje życie, a hasłem 
ideowym stało się twierdzenie „Pomoc do samopomocy”. 
W szkole utworzono liczne warsztaty, a już w latach 30– tych 
podopieczni placówki mogli nie tylko pracować, ale także 
uczyć się. Według Kofoeda w  znaczeniu słowa odrzucony 
kryje się potrzeba otrzymania pomocy w ponownej integracji, 
przez co należy rozumieć albo chęć prowadzenia na powrót 
samodzielnego życia, albo pomocy do samopomocy umoż-
liwiającej prowadzenie w  sposób możliwy do zaakceptowa-
nia samodzielnego życia – „nie wystarczą zwykłe wymówki, że 
(pomaganie) jest to zadanie dla państwa, należy to postrzegać 
jako problem społeczny, do rozwiązania poprzez wzięcie odpo-
wiedzialności za ten problem”. Założenia Szkoły i jej ideologiczne 
źródła oparte są na podstawach chrześcijańskich i  ludowych, 
a  podejmowana w  niej etyczna działalność odwołuje się do 
wiary, nadziei i miłości, co prowadzić ma do dokonań społecz-
nie ważnych i  solidarności z  najsłabszymi w  społeczeństwie. 
Sposób udzielania pomocy musi być przestawiony z  bier-
nego na aktywizujący i należy odejść od instytucji socjalnych 
w  kierunku otwartych i  wolnych ofert pomocy, gdzie ludzie 
sami ponoszą odpowiedzialność za swe życie i codzienność. 
W 1952 roku H.Ch. Kofoed zginął w wypadku samochodowym, 
a  po jego śmierci kontynuowano działalność Szkoły, która 
funkcjonuje do dziś i  nadal się rozwija.3 W  Polsce powstało 
wiele stowarzyszeń im. Kofoeda, których misją jest tworzenie 
warunków do rozwoju jednostek w oparciu o idee pomocy do 
samopomocy, które wyzwalając siły i aktywność osób, z  róż-
nych powodów niezdolnych do samodzielnego życia – stano-
wią ofertę pozwalającą tym osobom, na ponowne odzyskanie 
równowagi wewnętrznej i ponowne włączenie się w główny 
nurt życia społecznego i ekonomicznego.4 

Istnieje wiele źródeł, z których wynika fakt włączania idei 
samopomocy w warsztat pracy socjalnej zwłaszcza w meto-
dzie środowiskowej, która koncentruje się wokół dwóch 
podstawowych wyzwań praktycznych. Pierwsze z  nich to, 
najogólniej rzecz biorąc, poprawa funkcjonującego w  spo-
łeczności zinstytucjonalizowanego systemu usług społecz-
nych, w tym przede wszystkim pomocy społecznej. Poprawa 
ta następuje wraz z coraz lepszym dopasowywaniem oferty 
dostępnych w  społeczności usług społecznych do zmienia-
jących się w czasie potrzeb członków społeczności, w szcze-
gólności tych, którzy doświadczają różnego typu deprywacji 
i wykluczeń. Drugie to poprawa funkcjonowania społeczności 
jako takiej. W tym zakresie poprawa następuje w miarę uru-
chamiania się/intensyfikowania procesów i  mechanizmów 

3 www.wikipedia.org.pl

4 www.kofed.warszawa.pl

warunkujących zdolność społeczności do sprawnego roz-
wiązywania własnych problemów i osiągania celów rozwojo-
wych. Animacja lokalna bezpośrednio odnosi się do drugiego 
z wymienionych wyżej wyzwań. W gruncie rzeczy w znacznej 
mierze wyczerpuje wchodzące tu w grę działania, ponieważ 
z  punktu widzenia teorii pracy środowiskowej na sprawne 
funkcjonowanie społeczności składają się przede wszystkim 
procesy/mechanizmy:

1)  współpracy członków społeczności w ramach różnego 
typu grup zadaniowych,

2)  współpracy międzygrupowej
3)  współpracy owych grup z innymi strukturami działają-

cymi w społeczności i na jej rzecz.5
Przypomnijmy, że właśnie w  pracy nad zawiązywaniem 

grup zadaniowych, wspieraniem ich rozwoju, w tym ich wza-
jemnej współpracy, wyraża się misja pracownika socjalnego 
jako animatora lokalnego. Współczesna teoria środowiskowej 
pracy socjalnej definiuje przedmiot animacji lokalnej, odwołu-
jąc się do relatywnie nowego pojęcia „potencjału społeczno-
ści lokalnej”. Jest to pojęcie złożone i obejmuje wiele powią-
zanych ze sobą czynników, które decydują o  tym, czy po 
pierwsze, społeczność jest aktywna, a  jeśli tak, to po drugie, 
jakie korzystne rezultaty przynosi zaangażowanie mieszkań-
ców. Czynniki składające się na potencjał społeczności przy-
należą zasadniczo do trzech kategorii zasobów, które można 
traktować jako rodzaje kapitału, gdyż można je inwestować 
w proces rozwoju społeczności:

1) kapitału organizacyjnego, który tworzą z jednej strony 
złożone z  członków społeczności grupy zadaniowe 
o dowolnym formalnym statusie, z drugiej – formalne 
organizacje/instytucje działające w  sektorze publicz-
nym i rynkowym,

2) kapitału ludzkiego, na który składają się wykształcenie, 
postawy, poglądy członków społeczności, w  tym ich 
wiedza i umiejętności niezbędne dla sprawnego orga-
nizowania się i współdziałania,

3) kapitału społecznego, przez który należy rozumieć, 
gotowość mieszkańców do współpracy wynikającą 
z uogólnionego zaufania.

Teoria środowiskowej pracy socjalnej przyjmuje założe-
nie, zgodnie z  którym zmiana (poprawa) funkcjonowania 
społeczności następuje na skutek podniesienia poziomu jej 
potencjału. To zaś ma miejsce wówczas, gdy osoby doświad-
czające jakiegoś problemu, wzmocnione dzięki wiedzy 
i umiejętnościom niezbędnym do zrozumienia go, podejmują 
kolektywną współpracę nad rozwiązaniem doświadczanych 
problemów. Co istotne, wartością dodaną tego procesu jest 
społeczny consensus oraz poczucie solidarności. Wskazuje 
się kilka strategii, za pośrednictwem których współczesny 
pracownik socjalny – animator lokalny może pracować nad 
budową potencjału lokalnej społeczności. Są to m.in.:

1) organizowanie społeczności, czyli łączenie jej człon-
ków w grupy wokół wspólnych dla nich kwestii,

2) rozwój przywództwa– podnoszenie poziomu kom-
petencji przywódczych wśród już działających lub 
potencjalnych lokalnych liderów,

3) rozwój organizacyjny – budowanie nowych organiza-
cji oraz wspieranie w funkcjonowaniu i rozwoju orga-
nizacji już istniejących,

4) stymulowanie współpracy międzyorganizacyjnej 
poprzez wymianę informacji, zawiązywanie koalicji lub 
partnerstwa.6

5 Frieske, K.W., Poławski, P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, 
Katowice 1999, s.45.

6 Górecki, M., Wolontariat, w: D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki 
społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2012, s.63.

W  środowiskowej pracy socjalnej animacja lokalna bez 
wątpienia zajmuje centralne miejsce i, co w  tej sytuacji zro-
zumiałe, wyznacza główny nurt działań praktycznych. Warto 
w związku z tym podkreślić, iż w sięgającej przełomu XIX i XX 
wieku polskiej tradycji pracy socjalnej (przerwanej, niestety, 
wybuchem II wojny światowej i  jej politycznymi następ-
stwami) działania animacyjne są w  porównaniu z  innymi 
obszarami już nie tylko środowiskowej pracy socjalnej, lecz 
także pracy socjalnej w  ogóle, relatywnie najmocniej zako-
rzenione. O  podniesienie potencjału społeczności w  istocie 
chodziło bowiem przedwojennym inicjatorom tzw. domów 
społecznych (ludowych, gdy lokowane były na wsiach; robot-
niczych, gdy powstawały w środowisku robotniczym) i insty-
tucji oświatowych (np. uniwersytetów ludowych) czy też 
animatorom ruchu spółdzielczego. Organizowanie społecz-
ności do podejmowania działań samopomocowych jest ści-
śle powiązane z działaniami ukierunkowanymi na ożywianie, 
pobudzanie, aktywizowanie oraz upodmiotowienie społecz-
ności lokalnej. Podstawowym zadaniem animatora lokalnego 
jest odkrywanie oraz pobudzenie potencjału mieszkańców 
i włączanie ich w proces zmiany społecznej ukierunkowanej 
na poprawę jakości funkcjonowania i rozwój. Celem jego dzia-
łań jest wyposażenie danej społeczności w siłę, dzięki której 
będzie ona w  stanie samodzielnie rozwiązywać swojej pro-
blemy i pracować na rzecz wspólnego dobra, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, ograniczania 
nierówności społecznych. Zadanie to wiąże się z  zapisami 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2015 r, poz. 163.), zgodnie z którymi zadaniem pomocy 
społecznej jest integrowanie osób i  rodzin ze środowiskiem, 
w którym toczy się ich życie (art. 2 ust. 2), oraz wzmacnianie 
zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych (art. 6 ust. 
12).7

Animator inicjuje dwa rodzaje działań samopomocowych. 
Pierwsze ukierunkowane są na dobro wspólne i korzyści ogółu 
mieszkańców, a  drugi wymiar samopomocy to wzajemna 
pomoc mieszkańców o  podobnych problemach, doświad-
czających podobnych trudności. Dla nich grupa samopomo-
cowa jest rodzajem grupy wsparcia. Grupy takie współtworzą 
np. samotne matki, osoby uzależnione, współuzależnione, 
rodziny opiekujące się osobami niepełnosprawnymi czy 
długotrwale bezrobotne. Przy tym pomoc wzajemna jest tu 
często uzupełniana o pomoc „jedni drugim”, gdy osoby bar-
dziej doświadczone wspierają tych najsłabszych (np. w grupie 
AA trzeźwi alkoholicy są wsparciem dla osób dopiero trzeź-
wiejących, czasem ci pierwsi mogą wręcz prowadzić taką 
grupę). Grupa wsparcia może też reprezentować interesy 
ogółu mieszkańców doświadczających określonych proble-
mów, podejmując działania rzecznicze. Wówczas nabiera ona 
cech zadaniowych grupy obywatelskiej. Tak się dzieje, gdy np. 
matki samotnie wychowujące dzieci nie tylko wspierają się 
nawzajem, lecz także domagają się od władz lokalnych roz-
wijania infrastruktury wsparcia dla rodziny, z  której mogłyby 
korzystać one same i  inne samotne matki, jak również ogół 
rodziców wychowujących dzieci.8

Celem działania pracownika socjalnego w roli animatora 
społecznego jest udzielanie pomocy innym w  tworzeniu 
struktur niezbędnych do rozwiązania problemu, włączenie się 
do społeczności, wzmocnienie więzi i solidarności. Animator 
sam nie podejmuje działań, jedynie stymuluje do działania 

7 Opiła, D., Rola pracownika socjalnego jako animatora społecznego, w: P. Jordan 
(red.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej – renesans pracy środowiskowej, 
Warszawa 2009, s.48.

8 Szarfenberg, R., Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, 
M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Warszawa 2013, s.20.

Małgorzata Jarosz, Izabela Gancarczyk

Samopomoc w profesjonalnej pracy socjalnej – wymiary 
teoretyczne i praktyczne
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grupę lub społeczność. Jest to rola aktywna, ale nie dyrek-
tywna, gdyż animator stara się traktować członków społecz-
ności jako osoby odpowiedzialne za swój rozwój i  rozwój 
środowiska. Animator pomaga ludziom poprzez edukowanie, 
inspirowanie, motywowanie, wspiera także rozwiązywanie 
problemów i zaspokajanie potrzeb jednostkowych i społecz-
nych, opierając się na współpracy, poszanowaniu poglądów 
i  wzajemnym zaufaniu.9 Najważniejsze zadania animatora 
lokalnego to:

– ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego 
poznania się mieszkańców i  tworzonych przez nich 
grup i środowisk,

– animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczą-
cych ważnych aspektów codziennego życia, a zwłasz-
cza nierozwiązanych lokalnych problemów,

– wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
– diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
– inicjowanie powstawania grup obywatelskich,
– motywowanie grup i  środowisk do podejmowania 

aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,
– budowanie lokalnych koalicji,
– moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
– pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzy-

mania działania przez osobę/grupę.10

Wykorzystanie potencjału samopomocy w  działaniach 
służb społecznych na Opolszczyźnie jest zjawiskiem rzadko 
występującym, choć niezwykle trudno dotrzeć do aktualnych 
i  rzetelnych danych w  tym zakresie. Z analizy literatury oraz 
praktyki społecznej wydaje się, że w profil grup samopomo-
cowych wpisują się całkowicie grupy Anonimowych Alkoholi-
ków. W innych obszarach taka forma wsparcia jest realizowana 
znacznie rzadziej i  nie zawsze wprost metoda ta nazywana 
jest grupą „samopomocową”. Jedną z istniejących na Opolsz-
czyźnie grup samopomocowych jest „Sieć Samopomocowa 
Osób Głuchych/Niesłyszących w  Województwie Opolskim”. 
Realizatorami projektu są Opolskie Centrum Wspierania Ini-
cjatyw Pozarządowych, Parytetowy Związek Socjalny Krajów 
Związkowych Nadrenia-Palatynat/Kraj Saary (Der Paritätische 
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.) oraz Polski 
Związek Głuchych Oddział Opole (partner wspierający po stro-
nie polskiej). Celem projektu jest uruchomienie pięciu grup 
samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim 
i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji: OCWIP z Pol-
skim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji 
socjalnej i  społecznej osób niesłyszących w  województwie 
opolskim. Na ten moment powstały grupy samopomo-
cowe w  pięciu kołach Polskiego Związku Głuchych (Opole, 
Kluczbork, Kędzierzyn Koźle, Strzelce Opolskie, Nysa). Koła 
samopomocowe spotykają się cykliczne, średnio dwa razy 
w miesiącu. W dniach 17-20 listopada 2014 członkowie grup 
samopomocowych i  kadra projektu odbyła wizytę studyjną 
w  Trier (Niemcy) w  celu wymiany doświadczeń z  niemiec-
kimi grupami samopomocowymi wśród osób niesłyszących. 
Była to okazja do ewaluacji cząstkowej projektu, do wymiany 
branżowych informacji z organizacjami działającymi na rzecz 
środowiska osób niesłyszących w Niemczech. Wizyta u zagra-
nicznego partnera zaowocowała dużą liczbą praktycznych 
wskazówek, wzmocniła motywacje do rozwijania idei samo-
pomocy wśród osób z niepełnosprawnością. W Niemczech na 
chwilę obecną funkcjonuje około 75 000 grup samopomoco-
wych, a finansowanie grup organizowanych dla osób niepeł-
nosprawnych ma stabilne miejsce w  systemie Kas Chorych. 

9 Wygnańska, J, Rzecznictwo organizacji pozarządowych, „Trzeci Sektor”, 2006, nr 6.

10 Winiarski, M., Integracja społeczna, w: D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia 
pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 29.

Na ten moment widać ogromną potrzebę wsparcia i edukacji 
w zakresie właściwych metod wdrażania i promowania grup 
samopomocy.11 

Praktycznym odniesieniem dotyczącym samopomocy na 
terenie naszego miasta jest także projekt realizowany w ramach 
specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakre-
sie pracy socjalnej z  osobami starszymi. Projekt pod nazwą 
„Dom Złotej Jesieni – środowiskiem przyjaznym dla samopo-
mocy” skierowany jest na ożywienie tej właśnie idei. Celem 
projektu z docelową grupą, którą stanowili mieszkańcy Domu 
Złotej Jesieni jest rozwój wzajemnej pomocy, a  także odbu-
dowanie przynależności do wspólnoty. W  projekcie udział 
wzięło łącznie 15 osób (10 kobiet, 2 mężczyzn i 3 wolontariu-
szy): Pani Ewa Skomorowska, Pani Ewa Bialik, Pani Teresa Dzie-
dzińska, Pani Halina Muszyńska, Pani Krystyna Konopka, Pani 
Anna Makiola, Pani Maria Niedźwiecka, Pani Helena Ostrow-
ska, Pani Franciszka Patuła, Pani Anna Starzec oraz Panowie 
Stanisław Dziedziński i  Krzysztof Basztabin, a  także wolonta-
riusze z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu kl. Id: Aleksan-
dra Jarosz, Tyberiusz Szczepanowski i Jakub Pawełek. Podczas 
spotkania organizacyjnego uczestnicy jednogłośnie podjęli 
decyzję, aby w ramach pierwszego zadania pomóc Pani Marii, 
mieszkance DZJ. Pomoc ta początkowo polegała na pracach 
porządkowych w  mieszkaniu. Sąsiedzi wykorzystali do tego 
czas przed Świętami Wielkanocnymi. 

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu „Dom Złotej Jesieni – 
środowiskiem przyjaznym dla samopomocy”

Wybór Pani Marii jako beneficjentki działań samopomoco-
wych nie był przypadkowy, gdyż w opinii mieszkańców DZJ 
jest ona schorowaną, samotną, starszą kobietą, która nie radzi 
sobie już z niektórymi codziennymi czynnościami. Pani Maria 
jest osobą niezwykle ciepłą, ale też zagubioną. Chętnie nawią-
zuje/prowokuje rozmowy i opowiada o sobie. W czasie jednej 
z nich wspomniała o tym, że szuka przyjaciółki, bo nie lubi być 
sama. Sąsiedzi wiele razy myśleli o tym jak jej pomóc, ale nie 
znaleźli skutecznego rozwiązania. Z naszych ustaleń i obser-
wacji wynikało, że w środowisku potrzebny był lider. Podczas 
spotkania organizacyjnego osoby starsze dość szybko rozdzie-
liły między sobą prace do wykonania. Każdy z  uczestników 
określił zakres prac jakie jest w stanie wykonać, uwzględniając 
przy tym swój stan zdrowia, możliwości czasowe, finansowe 
itp. Zebrano odpowiedni sprzęt oraz materiały niezbędne do 
realizacji zadania i  niezwłocznie przystąpiono do działania. 
Jedne z pań umyły okna, powiesiły nowe firanki, inne zajęły 

11 Seniorzy w województwie opolskim-szanse i wyzwania. Publikacja przygotowana 
w ramach projektu „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy”. Projekt 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 2014.

się sprzątaniem podłóg i mebli, natomiast pozostałe udeko-
rowały mieszkanie Pani Marii świątecznymi stroikami, na stole 
pojawił się również nowy obrus. Należy przyznać, ze mieszka-
nie Pani Marii już dawno tak czysto i schludnie nie wyglądało. 
Jednakże osoby zaangażowane w  projekt nie poprzestały 
tylko na doprowadzeniu mieszkania Pani Marii do porządku, 
lecz postanowiły uporządkować jej ogród, który przylega do 
balkonu. W ramach wykonywanych prac ogrodniczych pano-
wie zajęli się reperowaniem płotu, który był w bardzo złym sta-
nie, z kolei młodzież z PG nr 1 zaimpregnowała płot specjalną 
farbą, by Pani Maria mogła cieszyć się jego widokiem przez 
lata. Ogród został doprowadzony do porządku i  nie szpeci 
już krajobrazu, a  przechodnie mogą podziwiać efekty pracy 
seniorów. Po wykonanej pracy wszyscy uczestnicy projektu 
spotkali się przy poczęstunku, by podzielić się swoimi wraże-
niami i opiniami. Te z Pań, które nie mogły wykonywać prac 
fizycznych przygotowały ciasto, kawę i owoce. Nakryły pięknie 
stół w świetlicy DDP Złota Jesień i czekały z poczęstunkiem 
na tych, którzy ciężko pracowali. Niektóre osoby odczuwały 
zmęczenie, ale nikt nie uskarżał się na ból. Seniorzy nie kryli 
radości i  zadowolenia z  podjętego działania i  osiągniętego 
efektu, co jednocześnie wzbudziło w nich chęć i motywację 

do podejmowania tego typu inicjatyw. Jednocześnie można 
było zaobserwować, że osoby, które mieszkają w swoim bli-
skim sąsiedztwie od lat, tak naprawdę nie utrzymywały ze 
sobą bliższych kontaktów, a dzięki temu projektowi zintegro-
wały się i wyrażają chęć dalszego współdziałania na rzecz ich 
środowiska lokalnego. Oprócz jednego mężczyzny i  wolon-
tariuszy, którzy brali udział w  projekcie wszystkie pozostałe 
osoby miały ukończone 60 lat. Są to osoby o zróżnicowanym 
wykształceniu i  niejednorodnych zainteresowaniach. Mate-
riały, które były niezbędne do naprawy płotu pochodziły od 
darczyńcy, wszystkie środki chemiczne wykorzystane do 
sprzątania mieszkania, jak również dekoracje świąteczne 
i  dodatki pochodziły od mieszkańców Domu Złotej Jesieni. 
Osoby te przed zamieszkaniem w Domu Złotej Jesieni prowa-
dziły aktywny tryb życia, ceniły własne życie prywatne i zawo-
dowe. Obecnie również pragnęłyby spędzać swój czas wolny 
w sposób aktywny, przez co mogłyby poczuć się docenione. 
Podczas podsumowań projektu „Dom Złotej Jesieni – środo-
wiskiem przyjaznym dla samopomocy” ustalono, że seniorzy 
w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc młodzieży, policjan-
tów czy pracowników socjalnych, a  przede wszystkim na 
samych siebie w ramach sąsiedzkiej samopomocy. 

Spełniam się w innowacyjnym działaniu – wywiad z Panią 
mgr Agnieszką Gabruk – z-cą Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Piotr Sikora: Pani Dyrektor proszę opowiedzieć, jak to się 
stało, że rozpoczęła Pani pracę w pomocy społecznej?  
Czy było to zamierzone działanie, czy przypadek?

Agnieszka Gabruk: Z  pomocą społeczną w  sensie 
zawodowym jestem związana od 2004 r., a więc akurat od 
momentu, kiedy zachodzące przemiany gospodarcze i spo-
łeczne, w tym integracja Polski z Unią Europejską wymusiły 
nowelizację przepisów w  dziedzinie pomocy społecznej. 
Przyznam, że po ukończeniu studiów (socjologia, służby 
socjalne), nie zastanawiałam się specjalnie nad miejscem 
pracy, ważne było dla mnie, aby zacząć pracować w zawo-
dzie i  zdobyć doświadczenie. Szybko okazało się, że po 
socjologii z pracą bywa różnie, a szczególnie, jeśli się mieszka 
w wiejskiej gminie. Wpadłam więc na pomysł, aby spróbo-
wać „szczęścia”, bazując na zasobach, które były dostępne, 
czyli Ośrodek Pomocy Społecznej. To właśnie od pracy 
w OPS rozpoczęła się dalsza „przygoda” z pomocą społeczną, 
a właściwie szerzej pomocą i integracją społeczną.

P.S.: Skąd pomysł na pracę w Regionalnym Ośrodku 
Polityki Społecznej?

A. G.: Jak wspomniałam wcześniej, wychowałam się 
i mieszkałam w wiejskiej gminie, tam też podjęłam pierwszą 
pracę pokrewną z  moim wykształceniem, jednak jak więk-
szość młodych osób miałam ambicje, chciałam się rozwijać, 
więc poszukiwałam nowej pracy, biorąc pod uwagę jedynie 
Opole. To właśnie tutaj upatrywałam jakieś nowej szansy dla 
siebie. Teraz wiem, że to był dobry wybór. W ROPS spełniam 
się zawodowo, mam możliwości rozwoju osobistego, robię 
to co lubię, w otoczeniu osób kompetentnych.

P.S.: Jakie zadania realizuje Pani w ROPS?
A. G.: Jako zastępca Dyrektora zajmuję się koordynowa-

niem prac związanych z  opracowywaniem strategii woje-
wódzkiej w  zakresie polityki społecznej oraz wynikających 
z  niej regionalnych, celowych programów pomocowych 
i profilaktycznych, koordynowaniem działań w zakresie orga-
nizowania kształcenia i  szkolenia kadr pomocy i  integracji 
społecznej w województwie, koordynowaniem i nadzorem 
nad opracowywaniem i wdrażaniem projektów współfinan-
sowanych ze środków EFS i środków krajowych, koordyno-
waniem zadań Ośrodka w  zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych, nadzorem nad opra-
cowywaniem zasad, realizacją i rozliczaniem dotacji udziela-
nych przez Ośrodek w  ramach otwartych konkursów ofert 
dla uprawnionych podmiotów, w  tym organizacji pożytku 
publicznego. Mam także nadzór nad działalnością Obserwa-
torium Polityki Społecznej (wcześniej Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej), w  szczególności w  zakresie identyfikacji 
przyczyn ubóstwa w  regionie oraz innych badań i  analiz 
mogących mieć wpływ na minimalizację lub zapobieganie 
negatywnym zjawiskom społecznym oraz nadzór nad dzia-
łalnością Ośrodka Adopcyjnego ROPS. 

P.S.: Powiedziała Pani, że zajmuje się m.in. 
koordynowaniem i nadzorem nad opracowywaniem 
i wdrażaniem projektów współfinansowanych ze 
środków EFS i środków krajowych. Jakiego rodzaju są to 
projekty, jaki jest ich cel i jakie problemy rozwiązują?

A. G.: Podstawowym projektem, którym zajmujemy 
się od 2008 r. jest projekt wdrażany w trybie systemowym 
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„Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i  integracji spo-
łecznej w  województwie opolskim”, w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3. Główny 
cel projektu przez kolejne lata realizacji był modyfikowany 
i  rozszerzany. Początkowo skupialiśmy się wyłącznie na 
szeroko rozumianym kształceniu kadry pomocy i integracji 
społecznej poprzez szkolenia i doradztwo. Z czasem cel się 
poszerzał i obecnie jest to jest wzmocnienie potencjału oraz 
podniesienie kwalifikacji kadry pomocy i  integracji spo-
łecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicz-
nych służb zatrudnienia i innych służb woj. opolskiego oraz 
promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w wojewódz-
twie opolskim. W  zależności od specyfiki pracy i  potrzeb 
poszczególnych odbiorców projektu organizujemy różno-
rodne formy doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń 
specjalistycznych oraz cykli szkoleniowych, ale także zreali-
zowaliśmy studia podyplomowe na kierunkach ekonomia 
społeczna oraz gerontologia społeczna. W tym roku, pierw-
sza grupa osób w województwie opolskim ukończy specja-
lizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie 
pracy socjalnej z osobami starszymi. Przy okazji dodam, że 
jesteśmy jedynym ROP-sem w kraju, który posiada zgodę 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie specja-
lizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Przedmio-
towa zgoda została wydana 9 października, po czym dnia 
25 października rozpoczęliśmy realizację I  edycji wspo-
mnianego szkolenia, w  której uczestniczy 15 osób. Poza 
organizowaniem kształcenia, które jest jednym z  zadań 
ustawowych samorządu województwa, wynikających 
z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
a ROPS instytucją odpowiedzialną za realizację ww. zadań 
w regionie, w ramach omawianego projektu działamy także 
w  obszarze rozwoju, promocji i  upowszechniania ekono-
mii społecznej w  regionie i  rozwoju dialogu, partnerstwa 
i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wyklucze-
nia społecznego.

W  latach 2009-2014 roku realizowaliśmy także bardzo 
ważne zadanie – Obserwatorium Integracji Społecznej 
(obecnie kontynuowane jako Obserwatorium Polityki Spo-
łecznej), które powstało w ramach realizacji projektu „Koor-
dynacja na rzecz aktywnej integracji” realizowanego przez 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z Działa-
niem 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integra-
cji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obserwatorium 
prowadzi monitoring i  ocenę efektywności działań pro-
wadzonych w  regionie w  zakresie aktywnej polityki spo-
łecznej, natomiast jego utworzenie wynikało z  potrzeby 
identyfikacji regionalnych problemów społecznych. Dzięki 
powstaniu tej komórki analityczno – badawczej mamy bie-
żący dostęp do wszelkich informacji, które są punktem wyj-
ścia do opracowywania choćby realizowanych projektów, 
czy też strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Kolejne projekty/zadania, które realizowaliśmy doty-
czyły problematyki przemocy. Projekty te realizowane były 
głównie w  ramach Rządowego Programu Ograniczania 
Przestępczości i  Aspołecznych Zachowań „Razem Bez-
pieczniej”. Mówiąc najkrócej wszystkie działania dotyczyły 
ograniczania zjawiska przemocy i jej skutków. Cele i zada-
nia w  nich ujęte zawsze miały charakter profilaktyczny, 
edukacyjny oraz wspierający. W realizacji programu „Razem 
Bezpieczniej”, pomagała nam, jako partner Komenda Woje-
wódzka Policji w  Opolu. W  ramach zrealizowanych pro-
jektów, należy wspomnieć wiele ciekawych inicjatyw, do 

których zaliczam.in. utworzenie 2 tzw. „niebieskich pokoi”, 
(przy KPP w  Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie – 
Koźlu) – miejsc przyjaznych przesłuchań dla osób małolet-
nich i dorosłych ofiar przestępstw szczególnie wrażliwych 
i  zrealizowanie w  96 opolskich szkołach autorskich spek-
takli profilaktyczno – edukacyjnych – dziecko w  obliczu 
przemocy i  agresji w  rodzinie „Nibylandia Piotrusia Pana”. 
Z  KWP w  Opolu realizowaliśmy także inne przedsięwzię-
cia, chociażby w  obszarze bezpieczeństwa publicznego 
i bezpieczeństwa w szkole. Tu podobnie, jak w przypadku 
problematyki przemocy, stawialiśmy na innowacyjne 
formy podejścia do problematyki. W  projekcie z  obszaru 
bezpieczeństwa w  miejscach publicznych i  w  miejscu 
zamieszkania zakupiliśmy 2 psy patrolowo – tropiące, które 
zostały przekazane do pracy w Policji oraz zrealizowaliśmy 
szeroką kampanię informacyjno – edukacyjną, a  ramach 
niej m.in. spektakle edukacyjne pn. „Pinokio na zakręcie” 
dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz recitale 
profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół średnich. 
Zaznaczam, że wymieniam tylko wybrane inicjatywy, bo 
było ich naprawdę wiele i nie sposób ich wszystkich tutaj 
przytoczyć. Musze się pochwalić, iż Nasze projekty zostały 
dostrzeżone i  ROPS w  Opolu otrzymał w  2014 roku tytuł 
lidera najlepszych kampanii społecznych „Razem Bez-
pieczniej” przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Wyróżnienie dotyczyło projektów realizowanych w  latach 
2010-2013.

Mówiąc o projektach muszę z całą pewnością wymie-
nić projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii 
społecznej”, realizowany w  2010 roku również w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem 
był rozwój gospodarki społecznej w  województwie opol-
skim. Tym projektem zajmował się bezpośrednio Pan Paweł 
Wąsiak, obecnie Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości 
w  Kluczborku, wybitny specjalista w  dziedzinie ekonomii 
społecznej. Nie przypadkiem wspominam również o  tym 
projekcie, ponieważ był to pierwszy, duży krok w kierunku 
systemowego podejścia do rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie opolskim. W strukturach ROPS powstało 
Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej (obec-
nie Centrum Promocji i  Rozwoju Ekonomii Społecznej), 
które zapoczątkowało wiele działań na rzecz podkreślenia 
ważności E.S., jako istotnego narzędzia rozwiązywania pro-
blemów społecznych, tworzącego m.in. miejsca pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007-2013, przy współpracy z  Komendą Woje-
wódzką Policji w  Opolu oraz Krajskié Ředitelstvi Policie 
Moravskoslezského Kraje, realizowaliśmy projekt pn. „Pro-
blemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad”. 
Celem projektu była polsko-czeska wymiana doświadczeń 
oraz promowanie i  inspirowanie nowych działań w zakre-
sie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, alkoholizmowi 
i narkomanii z uwzględnieniem specyfiki regionu pograni-
cza. Założyliśmy, iż efekty projektu przyczynią się do ogra-
niczenia dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez m.in. wymianę doświadczeń pomię-
dzy uczestnikami projektu na temat skutecznej pomocy 
osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym. Również w  2010 roku w  ramach 
Europejskiego Roku Walki z  Ubóstwem i  Wykluczeniem 
Społecznym, zrealizowaliśmy projekt pn. „Kolorowa jesień 
życia”. W  projekcie tym zajęliśmy się problematyką prze-
ciwdziałania ubóstwu i  wykluczeniu społecznemu osób 

starszych, na zakończenie którego zorganizowaliśmy akty-
wizująco– integrujący koncert na Placu Wolności w Opolu. 
Do podjęcia tej tematyki skłoniły Nas z  całą pewnością 
niekorzystne prognozy demograficzne Śląska Opolskiego, 
starzenie się społeczeństwa, które wymuszają zmianę 
podejścia do problematyki starości, w  tym popularyzację 
koncepcji pozytywnego starzenia się. 

Na zakończenie odpowiedzi na pytanie o  projekty, 
wspomnę jeszcze o projektach dofinansowanych ze środ-
ków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia. Zrealizowa-
liśmy dwa – pierwszy „Trudne pytania” dotyczący rozwiązy-
wania problemów wynikających z  uzależnień od hazardu 
lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych i  drugi „Wirtualny świat – 
Realny problem”. Uzależnienia behawioralne u dzieci i mło-
dzieży”. W obu skupiliśmy się na działaniach informacyjno 
– edukacyjnych. W  efekcie „Trudnych pytań” powstał cykl 
programów (pięć odcinków) dotyczący uzależnień beha-
wioralnych, tj. hazardu (w tym hazard internetowy), praco-
holizmu, siecioholizmu (uzależnienie od komputera i sieci, 
w  tym także wątek uzależnienia od telefonów komórko-
wych), seksoholizmu i kupnoholizmu, a w efekcie drugiego 
projektu film, którego tematem przewodnim było uzależ-
nienie od komputera i  internetu oraz wynikające z  tego 
zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Filmy były emitowane na 
antenie TVP Opole. Cele projektów skoncentrowane były 
na promowaniu postaw bycia wolnym od uzależnień.

Podsumowując podkreślę, że to nie wszystkie projekty, 
które zrealizowaliśmy, ale te które w skrócie przedstawiłam, 
obrazują podejmowane przez Nas inicjatywy w  zakresie 
inspirowania wielu innowacyjnych rozwiązań na rzecz róż-
norodnych grup – od najmłodszych do najstarszych, na 
rzecz udzielających wsparcia i tych, którzy z tego wsparcia 
korzystają. Mam nadzieję, że nowa perspektywa finansowa 
środków europejskich pozwoli Nam na jeszcze większą 
skalę działań na rzecz pomocy i integracji społecznej.

P.S.: Wspomniała Pani, że w ramach nowej perspektywy 
finansowej planujecie Państwo sięgnąć po środki na 
realizację projektów? Co to oznacza w praktyce?

A. G.: Obecny okres programowania, w  stosunku do 
poprzedniego, zakłada zdecydowane ograniczenie projek-
tów systemowych, czyli tych dedykowanych konkretnym 
beneficjentom, na rzecz projektów konkursowych. Ozna-
cza to, że wymagać to będzie z  Naszej strony wykazania 
się jeszcze większym zaangażowaniem, by pozyskać środki 
na realizację zamierzonych działań. Wyjątkiem jest pro-
jekt dotyczący obszaru ekonomii społecznej, który będzie 
wdrażany systemowo z  uwagi na rolę Rops-ów w  tym 
zakresie, czyli koordynację działań na rzecz tego obszaru 
na poziomie regionalnym. Wracając do pytania. Planujemy 
przygotować i  sięgnąć po projekty z  obszaru resocjaliza-
cji dzieci i  młodzieży, aktywizacji społecznej i  zawodowej 
osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, 
wsparcia osób starszych oraz na rzecz rodzin z problemami 
opiekuńczo wychowawczymi i wsparcie pieczy zastępczej. 
Nie zdradzam szczegółów poszczególnych zadań, bo po 
pierwsze nie ma ogłoszonych konkursów, a po drugie nie 
chcemy sobie przysparzać konkurencji, a tak na poważanie, 
to wszystko jest jeszcze w fazie koncepcji. Te obszary, które 
wymieniłam będą wspierane w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, nato-
miast mamy jeszcze plany aplikowania o środki z Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020, w tym 

w  szczególności na kształcenie opolskiej kadry pomocy 
i integracji społecznej. Póki co czekamy na konkursy.

P.S.: Czy jest coś w Pani karierze zawodowej czym 
szczególnie może się Pani pochwalić lub coś z czego jest 
Pani dumna?

A. G.: Oczywiście. ROPS w  Opolu jest naprawdę 
aktywny, mamy czym się pochwalić. Jesteśmy, jak już 
wcześniej wspominałam jedynym ROPS-em w kraju, który 
posiada zgodę na prowadzenie specjalizacji II stopnia 
w  zawodzie pracownik socjalny, podobnie było ze spe-
cjalizacją I  stopnia. Jesteśmy, według mojej wiedzy, także 
pierwszym ROPS-em w  kraju, który uzyskał zgodę Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej na szkolenie rodzin zastęp-
czych na podstawie autorskiego programu „Rodzicielstwo 
Zastępcze”. W 2014 roku ROPS w Opolu otrzymał tytuł lidera 
najlepszych kampanii społecznych „Razem Bezpieczniej” 
przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, o czym też 
już wspominałam. Osobiście jestem dumna z wyróżnienia, 
które otrzymałam w  2007 r. w  ramach konkursu Ministra 
Pracy i  Polityki Społecznej „Dobra Praktyka Aktywnych 
Form Pomocy” w obszarze świetlice i kluby młodzieżowe – 
miejsce pracy, pomocy dzieciom i młodzieży.

P.S.: Odbiegając od projektów…Który etap swojej 
pracy zawodowej w pomocy społecznej uznaje Pani za 
najtrudniejszy?

A. G.: Moje życie zawodowe w pomocy społecznej to 
dopiero albo już prawie 11 lat. Przez te kilkanaście lat wiele 
się nauczyłam, zrozumiałam… Z  perspektywy lat mogę 
powiedzieć, że najtrudniejszy był dla mnie etap pracy 
bezpośrednio związanej z  pomaganiem, którą była praca 
akompaniatora w  ramach projektu realizowanego z  środ-
ków Programu Inicjatywy Wspólnotowej „Equal”. Projekt ten 
zakładał zbudowanie lokalnej sieci wsparcia umożliwiają-
cej aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych. 
Rozwiązanie opierało się na połączeniu trzech elementów: 
pomocy indywidualnej (metoda towarzyszenia i  praca 
akompaniatorów), przyjaznego i  bezpiecznego miejsca 
uzyskiwania wsparcia (Punkt Aktywizacji Bezrobotnych 
– PAB) oraz otwartego na współpracę otoczenia (Partner-
stwo Lokalne). Do moich obowiązków należała pomoc 
indywidualna metodą towarzyszenia. Było to z  jednej 
strony olbrzymie wyzwanie, ale z drugiej ogromna odpo-
wiedzialność za drugiego człowieka. Rozpoczynając pracę 
akompaniatora nie zdawałam sobie sprawy, jak trudne 
stoi przede mną wyzwanie – „wyprowadzić na prostą”, taki 
zresztą miał tytuł projektu. Po tym doświadczeniu nabra-
łam wiele pokory w pomaganiu… teraz już wiem, że aby 
pomagać należy mieć wiele siły, wytrwałości i  wiedzy… 
dlatego też szanuję osoby, które codziennie zmagają się 
z trudem pomocy drugiemu człowiekowi.

P.S.: Kim jest Agnieszka Gabruk na co dzień? Czym się 
Pani interesuje?

A. G.: Każdego dnia jestem przede wszystkim mamą. 
Mam 15 –letnia córcię i  8 – miesięcznego synka. Jestem 
całkiem zwyczajną kobietą, łączącą życie rodzinne z zawo-
dowym. Często się śmieję, że to o czym się tak dużo obec-
nie mówi – godzenie życia prywatnego i zawodowego – ja 
po prostu to robię. Co do zainteresowań, to są zupełnie 
zwyczajne – dobra książka i dobra muzyka.

Piotr Sikora: Pani Dyrektor – serdecznie dziękuję za 
rozmowę
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E.S.: W  ciągu tych lat Ośrodek zmieniał strukturę 
organizacyjną. Zajmował się nie tylko adopcją ale również 
prowadził przez wiele lat merytoryczną i finansową obsługę 
rodzin zastępczych w woj. opolskim. Jako jedni z pierwszych 
w  kraju szkoliliśmy kandydatów do różnych form opieki 
zastępczej. Główny cel Ośrodka, jakim jest zapobieganie sie-
roctwu nie zmienił się. Obserwuję widoczną potrzebę zapew-
nienia dziecku opieki, jak również niesłabnące zainteresowa-
nie kandydatów powiększeniem rodziny przez adopcję. Do 
Ośrodka zgłasza się około 60/70 rodzin rocznie, które chcą 
przysposobić dziecko.

Pomieszczenie przeznaczone dla dzieci w Ośrodku Adopcyjnym 
ROPS w Opolu

M.Z.: Jakie zadania pełni Ośrodek Adopcyjny?
E.S.: Do głównych zadań Ośrodka należy między innymi: 

prowadzenie procedur przysposobienia, przygotowanie osób 
wyrażających gotowość do adopcji dziecka, promowanie idei 
adopcji w  społeczeństwie. Pomagamy rodzinom biologicz-
nym w trudnych sytuacjach życiowych, a wśród nich kobie-
tom w ciąży, pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położni-
czych sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka w szpitali 
bezpośrednio po urodzeniu, innym krewnym dziecka.

M.Z.: Kto może być rodzicem adopcyjnym?
E.S.: Adoptować dziecko może małżeństwo lub osoba 

samotna, którzy posiadają odpowiednie warunki. Należą do 
nich przede wszystkim predyspozycje osobowościowe do 
opieki i wychowania dziecka, dobre warunki bytowe i  zdro-
wotne. Wśród kandydatów do adopcji mogą być nie tylko 
osoby obce dla przysposabianego ale również osoby spo-
krewnione, spowinowacone, dotychczasowi opiekunowie 
zastępczy.

M.Z.: Na czym polega przygotowanie do adopcji?
E.S.: Przygotowanie rodziny do adopcji dziecka odbywa 

się stopniowo w ciągu całego procesu adopcji. Znaczące jest 
szkolenie, kontakt z  innymi kandyda-
tami na rodziców, zapewnienie moż-
liwości skorzystania z  doświadczeń 
funkcjonującej rodziny adopcyjnej, 
bieżące wsparcie pracowników 
Ośrodka.

M.Z.: Jak wygląda proces adopcyjny 
w Ośrodku Adopcyjnym?

E.S.: Pracę z kandydatami – drogę 
do adopcji rozpoczynamy od rozmów 
wstępnych, podczas których infor-
mujemy o  formach zastępczej opieki 
nad dzieckiem, wyjaśniamy procedurę 
adopcji, poznajemy wstępne oczeki-
wania zainteresowanych, odpowia-
damy na pytania, towarzyszymy pierw-
szym emocjom. Kolejne spotkania 
z kandydatami to wniesienie przez nich 
niezbędnych dokumentów, liczne spo-
tkania psychologiczne i pedagogiczne 
w  Ośrodku, a  następnie w  domu 
rodzinnym zainteresowanych, gdzie 
przeprowadzamy wywiad adopcyjny. 
W/w  czynności mają duże znaczenie, 
pozwalają specjalistom Ośrodka lepiej 
poznać kandydatów, ich możliwości 
i predyspozycje do opieki i wychowa-
nia dziecka. Trzeba pamiętać, że dzieci 
kierowane do adopcji nie miały moż-
liwości wychowania się we własnym 
domu z  ważnych przyczyn, doznały 
często porzuceń przez najbliższych, 
zmian środowisk wychowawczych, 
rozstań z  opiekunami. Dlatego nowi 
rodzice powinni dać gwarancję pra-
widłowej opieki i  bezpieczeństwa dla 
dziecka. Kolejnym etapem starań jest 
uczestnictwo kandydatów w  szkoleniu dla rodzin zgłasza-
jących gotowość do przysposobienia dziecka. Przygotowa-
nie do rodzicielstwa prowadzimy wg autorskiego programu 
ośrodka pod nazwą. „ Bliżej dziecka”, który został zatwierdzony 
do realizacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w War-
szawie. Opracowanie powstało między innymi na bazie rze-
czywistych doświadczeń pracowników Ośrodka w  pracy 
z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Obejmuje elementy 
prawa, pedagogiki psychologii, porusza aspekty medyczne 
pomocne w  opiece nad dzieckiem. Zajęcia są realizowane 
w formie grupowej i indywidualnej. Po zakończeniu szkolenia 
przeprowadzana jest kwalifikacja rodziny do adopcji dziecka. 
Decyzję podejmuje Komisja ds. Adopcji, w  oparciu o zebrany 
materiał diagnostyczny. 

M.Z.: Co następuje po kwalifikacji rodziny?
E.S.: Następnym etapem jest okres oczekiwania na pocie-

chę. Później po szczegółowym wyjaśnieniu sytuacji dziecka 
wspomniana Komisja dokonuje doboru rodziców do specy-
ficznych potrzeb dziecka. Dalej zapraszamy kandydatów na 
rozmowę, zapoznajemy z  sytuacją życiową dziecka, w  tym 
rodzinną, prawną i  rozwojową. Wspieramy ich w czasie kiedy 
poznają historię dziecka, towarzyszymy często różnym emo-
cjom, wzruszeniom, radości, nasuwającym się pytaniom, jak np. 
czy dziecko nas zaakceptuje, czy sprostam. Po podjęciu decyzji 

przez przyszłych rodziców o chęci poznania dziecka, udają się 
wraz z przedstawicielem Ośrodka na pierwsze spotkanie. 

M.Z.: Gdzie odbywa się 
pierwszy kontakt z dzieckiem?

E.S.: Najczęściej dziecko 
przebywa w  zastępczej pieczy 
rodzinnej czy placówce opie-
kuńczo wychowawczej. Od tej 
pory kandydaci odwiedzają 
dziecko, uczestniczą w  jego 
życiu, doskonalą umiejętności 
opiekuńcze, podczas czynno-
ści codziennych, uczą się siebie 
nawzajem, rozwijają więź. 

M.Z.: Jak długo trwają takie 
wizyty i co następuje po tym 
okresie?

E.S.: Wizyty przyszłych 
rodziców u  dziecka są zależne 
od indywidualnych potrzeb 
dziecka. Istotnym ich celem 
jest budowanie więzi. Po okre-
sie wizyt u  dziecka kandydaci 
składają dokumentację do sądu 
rodzinnego. Po pozytywnym 
przebiegu okresu preadopcji 
odbywa się końcowa rozprawa 
adopcyjna. Od tej pory kandy-
daci stają się rodzicami dziecka, 
otrzymują władzę rodzicielską, 
wszelkie prawa i  obowiązki. 
Dziecko staje się pełnoprawnym 
członkiem rodziny i  nareszcie 
ma mamę i tatę.

Ulotka promująca Ośrodek 
Adopcyjny Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu

M.Z.: Jak wygląda droga kwalifikacji dziecka do adopcji?
E.S.: Dziecko, które potrzebuje rodziców adopcyjnych 

także trzeba przygotować do adopcji. Jest to możliwe po 
zebraniu dostępnych informacji o sytuacji życiowej, wyjaśnie-
niu sprawy rodzinnej i  prawnej. Tylko uregulowana sytuacja 
prawna dziecka (pozbawienie władzy rodzicielskiej, zrzecze-
nie blankietowe, sieroctwo naturalne) pozwala na wszczęcie 
procedury adopcji. Przy gromadzeniu informacji o  dziecku 
Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na 
rzecz dziecka i rodziny. Najważniejszymi aspektami przy decy-
zji o kwalifikacji dziecka do adopcji jest najlepiej pojęty inte-
res dziecka, jego dobro. Dziecko, które ukończyło 13 rok życia 
wyraża swoje stanowisko w  sprawie poszukiwania rodziny, 
w  przypadku dzieci młodszych także należy je wysłuchać 
i uwzględnić ich zdanie, jeśli wiek i stopień dojrzałości na to 
pozwalają.

M.Z.: Jakie są oczekiwania kandydatów chcących 
przysposobić dziecko ?

E.S.: Oczekiwania kandydatów są indywidualne, uzależ-
nione od sytuacji rodziny. Najczęściej dotyczą wieku dziecka, 
płci, liczby dzieci. Większość przyszłych rodziców chciałaby 
przysposobić małe dziecko, tłumacząc to chęcią doświadcze-
nia kolejnych etapów wychowania dziecka, pieluszek, wózka, 
pierwszych słów mama i tata kierowanych do nich i następ-

Nawet najlepszy wychowawca nie 
zastąpi dziecku rodziców – wywiad 
z Panią mgr Ewą Skirzewską – 
Kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu Pani mgr Ewa Skirzewska – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Małgorzata Zaparta: Jak się stało, że trafiła Pani do 
Ośrodka Adopcyjnego?

Ewa Skirzewska: Po ukończeniu studiów chciałam pra-
cować z dziećmi. Nie bez znaczenia były tu tradycje nauczy-
cielskie wyniesione z domu rodzinnego. Idąc za marzeniami 
rozpoczęłam pierwszą pracę w Domu Dziecka w Opolu, jako 
wychowawca, a  następnie w  Ośrodku Adopcyjno-Opie-
kuńczym w  Opolu. Doświadczenia zawodowe wyniesione 
z  Domu Dziecka uświadomiły mi, jak ważna jest stałość 
opieki dla dziecka oraz to, że nawet najlepszy wychowawca 
nie zastąpi dziecku rodziców. W Ośrodku Adopcyjnym widzę 
na co dzień, jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma 
rodzina, w  której jest chciane, kochane, akceptowane takim 
jakim jest.

M.Z.: Jak Pani postrzega obecną Ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej?

E.S.: Ustawa ma z  pewnością wymiar profilaktyczny. 
Wskazuje wiele podmiotów wspierania rodziny biologicznej 
dziecka jak np. asystenta rodziny, powołuje też koordynatora 
do pomocy rodzinie zastępczej. Nakłada na instytucje obo-
wiązek zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do 
ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania im rodzin adop-
cyjnych, co jest widoczne w  naszej bieżącej pracy. Ponadto 
uściśla współpracę różnych instytucji w  zakresie kwalifikacji 
dziecka do adopcji.

M.Z.: Jak wygląda sytuacja kadrowa i organizacyjna 
tutejszego Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu ?

E.S.: Od 1 stycznia 2012 r., na mocy Ustawy o  wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Adopcyjny 
został usytuowany w strukturze Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w  Opolu. Utworzono wówczas dodatkowo 
sekcję zamiejscową ośrodka w  Nysie, która przejęła zadania 
wcześniej działającego na tym terenie Ośrodka Adopcyjno-
-Opiekuńczego Fundacji na rzecz dziecka i rodziny „ Promyk”. 
Organem prowadzącym Ośrodek Adopcyjny ROPS w Opolu 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zespół 
specjalistów do spraw adopcji tworzą pedagodzy, psycholo-
dzy, prawnik.

M.Z.: Jakie predyspozycje powinna mieć osoba pracująca 
w Ośrodku Adopcyjnym?

E.S.: Powinny to być osoby wyróżniające się predyspozy-
cjami osobowościowymi przydatnymi z  uwagi na specyfikę 
pracy ośrodka adopcyjnego, takimi jak wrażliwość i  otwar-
tość na innych, empatia. Niezbędne są również umiejętności 
nawiązania dobrego kontaktu z  dziećmi i  dorosłymi, życzli-
wość dla tych, którzy powierzają Ośrodkowi swoje sprawy.

M.Z.: Ma Pani niezwykle bogate doświadczenie 
zawodowe. Jak widzi Pani współczesny Ośrodek 
Adopcyjny na przestrzeni ponad 20 lat transformacji?

OŚRODEK ADOPCYJNY
REGIONALNEGO OŚRODKA

POLITYKI  SPOŁECZNEJ

W OPOLU 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ośrodek Adopcyjny w Opolu

ul. Rejtana 5 • 45-331 Opole
tel./fax 77 456 55 86 • kom. 694 465 810

e:mail: oa@rops-opole.pl • www.rops-opole.pl

Sekcja zamiejscowa Ośrodka Adopcyjnego w Opolu
 z siedzibą w Nysie

ul. Piłsudskiego 47 • 48-303 Nysa
tel./fax 77 407 80 54 • kom. 532 107 170

e:mail: oa-nysa@rops-opole.pl

Godziny pracy
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu
Ośrodek Adopcyjny

ul. Rejtana 5

Poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Środa  9.00 – 17.00

Sekcja zamiejscowa  
Ośrodka Adopcyjnego

z siedzibą w Nysie
ul. Piłsudskiego 47

Poniedziałek  7.30 – 20.00
Wtorek   7.30 – 17.00
Środa     9.00 – 20.00
Czwartek  7.30 – 18.30
Piątek    7.30 – 15.30

„Dziecko dla pełnego i harmonijnego  
rozwoju swojej osobowości powinno  

wychowywać się w środowisku rodzinnym,  
w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”

/Konwencja o prawach dziecka/

Prowadzimy
Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach

z terenu województwa opolskiego
oczekujących na przysposobienie

(zadanie zlecone przez 
Marszałka Województwa Opolskiego)

Poszukujemy
rodzin adopcyjnych

dla dzieci z Opolszczyzny i kraju
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nych kroków milowych w rozwoju dziecka. Chcieliby cieszyć 
się najzwyklejszymi drobiazgami wspólnego dnia codzien-
nego z dzieckiem.

M.Z.: A jaka jest sytuacja starszych dzieci oczekujących na 
adopcję?

E.S.: Nie brakuje kandydatów w  przypadku potrzeby 
opieki dla małego dziecka. Dużo trudniej pozyskać dom dla 
dzieci starszych, o złożonych potrzebach zdrowotnych i  roz-
wojowych, dla licznej gromadki rodzeństwa, często w dużej 
rozpiętości wieku między najmłodszym a najstarszym dziec-
kiem. Na przyjęcie małego dziecka kandydaci oczekują, co jest 
związane z koniecznością uregulowania się sytuacji prawnych 
dzieci. Na nowy dom oczekują dzieci zarejestrowane w Woje-
wódzkim Banku Danych woj. opolskiego, który prowadzimy 
od 1994r. Za pośrednictwem banku poszukujemy domu 
rodzinnego dla dzieci z Opolszczyzny i z kraju, które nie pozy-
skały rodziców w swoich województwach.

M.Z.: Na jaką pomoc Ośrodka może liczyć kobieta, która 
zamierza oddać dziecko do przysposobienia?

E.S.: Kobiety w  ciąży, pacjentki oddziałów ginekologicz-
nych sygnalizujące zamiar pozostawienia dziecka w szpitalu 
bezpośrednio po urodzeniu oraz ich rodziny mogą uzyskać 
interwencyjne wsparcie emocjonalne i  pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną i  prawną w  trudnej sytuacji życiowej. 
Przeprowadzane są rozmowy dla ewentualnego rozważenia 
przez rodzinę zmiany swojej decyzji, na rzecz podjęcia się 
opieki i wychowania dziecka. Okazuje się wówczas niejedno-
krotnie, że najbliżsi krewni rodziny biologicznej mogą zaopie-
kować się dzieckiem. np. jako rodzina zastępcza. W przypadku 
podtrzymywania przez rodziców biologicznych decyzji 
o oddaniu dziecka zostają oni poinformowani o dalszej pro-
cedurze związanej z adopcją. Ośrodek gwarantuje im pełną 
dyskrecję i anonimowość. 

M.Z.: Jaką rolę w procesie adopcyjnym pełnią rodziny 
zastępcze?

E.S.: Rodziny zastępcze i  rodzinne domy dziecka pełnią 
nieocenioną rolę w  przygotowaniu dziecka do adopcji. Są 
z dzieckiem na co dzień, znają jego potrzeby, nawyki, umie-
jętności. To do nich dziecko nabrało zaufania, często po wiel-
kich przeżyciach, zbyt wielkich jak na małego człowieka. To 
im zwykle udało się nauczyć dziecko podstawowych umie-
jętności. Nic więc dziwnego, że na opiekunów zastępczych 
kieruje wzrok malec przy pierwszym kontakcie z  przyszłymi 
rodzicami, jak gdyby pytając ich, czy będzie dobrze? Zada-
niem opiekunów zastępczych jest także pomoc przyszłym 
rodzicom w  nawiązywaniu więzi z  dzieckiem, zapewnie-
nie dogodnych warunków do przebiegu spotkań rodziców 
z  dzieckiem, przekazanie wiedzy o  dziecku, przygotowanie 
dokumentacji. I  sam moment przekazania opieki nad dziec-
kiem rodzinie adopcyjnej niesie jak zwykle wiele wzruszeń dla 
obu stron, rodziców rozpoczynających nowy, rodzicielski etap 
w życiu i opiekunów, którzy zajmowali się dzieckiem często 
od pierwszych dni życia.

M.Z.: Na jakie wsparcie ze strony Ośrodka mogą liczyć 
rodziny adopcyjne?

E.S.: Po adopcji dziecka rodziny mają nadal wspar-
cie w  Ośrodku, jeśli tego chcą. Pomoc postadopcyjna 
udzielana jest w  formie poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego i  prawnego. Dużym zainteresowaniem 
wśród naszych rodzin cieszy się także coroczny piknik dla 
rodzin adopcyjnych i zastępczych z pociechami. Dorośli mają 

możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, skorzy-
stania z wsparcia Ośrodka, a dzieci okazję do miłej zabawy na 
powietrzu. Ważne jest, by rodzina z problemem nie pozosta-
wała sama, żeby zwróciła się zarówno z radością jak i troską, 
w porę po ewentualną pomoc. Rodzicielstwo jak każde niesie 
niespodzianki, „dziś rodzicu masz pieluchy – mówię kandyda-
tom w czasie przygotowania do adopcji, a jutro etap dojrzewania 
dziecka, fale buntu i pryszcze. Razem trzeba przejść przez jedno 
i drugie. Bo rodzicem jest się zawsze”.

Piknik 2015 organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu skierowany do Rodzin Adopcyjnych 
i Zastępczych

M.Z.: Co jest największym Pani powodem do zawodowej 
satysfakcji?

E.S.: Wraz z zespołem cieszę się, że dziecko ma rodziców. 
Pamiętam historie życiowe dzieci sprzed adopcji, to potem 
kiedy widzę je z  rodzicami, nie trzeba wielkich słów. Miło 
patrzeć jak są razem. Dzieci mają najczęściej już inne imiona, 
nazwiska rodziców, a  my, pracownicy pamiętamy je jeszcze 
jako nasze „maluchy”, „księżniczki”, „cherubinki”, takie ośrod-
kowe zdrobnienia. I znowu powiem, co wyda się może niedo-
rzeczne, dzieci upodabniają się do swoich rodziców. Myślę, że 
to sprawa wychowania, wspólnego środowiska rodzinnego, 
a może jeszcze czegoś innego. Nie bez przyczyny nazywam 
naszą specyficzną adopcyjną dziedzinę „ bocianią”, bo rodzice 
adopcyjni nie wiedzą do końca, kiedy ten adopcyjny bocian 
przyleci.

M.Z.: Teraz , może coś prywatnie……, Jakie są Pani 
zainteresowania?

E.S.: Interesuje się głównie polonistyką, polityką i biologią.

M.Z.: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
E.S.: W wolnym czasie lubię uprawiać rośliny, obserwować 

jak wzrastają, oczywiście przy odpowiednim podejściu ogrod-
niczki.

M.Z.: Jakie mogłaby Pani polecić pozycje książkowe 
dotyczące adopcji?

E.S.: Wśród dostępnej literatury przedmiotu na uwagę 
zasługują pozycje Pani Katarzyny Kotowskiej, „Jeż”, „Wieża 
z  klocków”. Ciekawe ujęcie problematyki adopcji przez 
autorkę, mamę adopcyjną, z pewnością skłoni czytelnika do 
głębszej refleksji.

Małgorzata Zaparta: Serdecznie dziękuję za rozmowę 
i przybliżenie czytelnikom „Empowerment” interesujących 
kwestii dotyczących adopcji.

Wojciech Bierówka 

Jakim byłoby moje życie bez teatru – Laureat III nagrody 
w konkursie „Sensotwórcy” II edycja
Osoby: Reporter; Wojtek (Ja)
Reporter: Witaj Wojtku. Na początku tej naszej rozmowy 
chciałbym żebyś powiedział nam coś o sobie.

Wojtek: Mam na imię Wojtek. Mam 44 lata. Od 25 lat cho-
ruję przewlekle psychicznie. Choruję na schizofrenię. Jestem 
z tego powodu osobą niepełnosprawną. Nie pracuję, jestem 
na rencie, jestem kawalerem.

R.: Powiedz nam coś więcej o sobie. Czym się interesujesz, 
co lubisz robić, jakie jest twoje wykształcenie?

W.: Mam dość rozległe zainteresowania. Z wykształcenia 
jestem fizykiem z  przygotowaniem pedagogicznym oraz 
licencjonowanym anglistą. Skończyłem fizykę na Uniwersy-
tecie Wrocławskim oraz Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Opolu ze specjalnością język angielski. Obroniłem 
też tytuł licencjata na Uniwersytecie Opolskim. Lubię czytać, 
pasjonuję się motoryzacją, literaturą i  teatrem. Od dziesięciu 
lat gram w  amatorskim zespole teatralnym „W  drodze” dzia-
łającym przy Wojewódzkim Szpitalu Neurologiczno-Psychia-
trycznym w Opolu. Interesuję się też muzyką, gram na gitarze.

R.: Proszę opowiedz nam o tym jak wyglądało twoje życie 
zanim zacząłeś brać czynny udział w teatrze.

W.: Było trochę nieciekawe. Wszystko było OK dopóki 
studiowałem na studiach dziennych. Byłem między ludźmi, 
miałem kontakt z  rówieśnikami, tyle, że byłem trochę skryty 
i  myślę że trochę wycofany z  życia. Nie nawiązałem jakiś 
trwałych relacji z  kolegami. Wstydziłem się swojej choroby 
i  nie przyznawałem się z  reguły, że choruję psychicznie. Ze 
względu na chorobę miałem problemy z  nauką, musiałem 
powtórzyć kilka semestrów. Gdy po kolejnym niezaliczonym 
semestrze musiałem przenieść się ze studiów dziennych na 
zaoczne to w  ogóle było źle, praktycznie nie wychodziłem 
z domu. Wyjeżdżałem tylko na zjazdy na uczelnię. Wszystko 
podporządkowałem jednemu celowi: skończyć studia i przez 
to praktycznie nie prowadziłem życia towarzyskiego, nie 
nawiązałem nowych znajomości, a te które miałem trochę się 
rozluźniły. Do tego doszło wycofanie się z życia społecznego. 
Przez pewien czas myślałem, że nie jestem już w stanie osią-
gnąć czegoś nowego w życiu. Taki stan trwał kilka lat i bardzo 
cierpiałem z tego powodu.

R.: Dobrze, powiedziałeś nam jak wyglądało twoje życie 
„przed” teatrem. Co w takim razie zmieniło się z chwilą, gdy 
zaangażowałeś się w teatr? Jak w ogóle do tego doszło?

W: Pierwszy kontakt z  teatrem miałem, gdy leżałem na 
oddziale w szpitalu. Nie była to jeszcze nasza grupa teatralna, 
po prostu jedna z terapeutek wpadła na pomysł, że pacjenci 
mogą przygotować przedstawienie, tzw. „Jasełka”. Akurat zbli-
żały się święta Bożego Narodzenia i miał przyjść z wizytą do 
szpitala Biskup, tak że była dobra okazja do tego, żeby zapre-
zentować jakiś program artystyczny dla dostojnego gościa 
i pacjentów. Po wyjściu ze szpitala miałem jeszcze kilkumie-
sięczną przerwę w  kontakcie z  teatrem związaną z  tym, że 
wyjechałem na trzy miesiące do sanatorium. Po powrocie 
dowiedziałem się, że w szpitalu powstaje kółko teatralne dla 

pacjentów. Zainteresowało mnie to i  tak zacząłem przyjeż-
dżać na próby naszego teatru. Trwa to już 10 lat tak, że jestem 
chyba najstarszym stażem aktorem w naszym teatrze.

R.: Powiedz, co dał tobie teatr? Co takiego jest w tym 
teatrze, że już od dekady w nim uczestniczysz?

W.: Jak już powiedziałem przedtem, zanim zaangażowa-
łem się w teatr byłem jak gdyby na uboczu życia, trochę się 
izolowałem i  bardzo przeżywałem moją chorobę i  niepeł-
nosprawność. Teatr dodał mi pewności siebie, zrobiłem się 
odważniejszy, nauczyłem się nie uciekać przed wyzwaniami, 
lecz stawiać im czoła, przy okazji poznałem nowych, cieka-
wych ludzi o podobnych zainteresowaniach i spędzam w nie-
typowy sposób czas wolny.

R.: Jak przeżywałeś swoje pierwsze przedstawienie, 
z jakimi wiązało się to emocjami?

W.: Pamiętam, że bardzo bałem się pierwszego występu. 
Miałem ogromną tremę. Jednak była to trema mobilizująca do 
dobrego występu, a nie destruktywna. Gdy już wyszedłem na 
scenę to tylko starałem się być na tyle skoncentrowanym na 
roli, by ją dobrze, poprawnie odegrać. Natomiast po przedsta-
wieniu, gdy już zeszła ze mnie cała adrenalina, uczucie które 
się pojawiło było fantastyczne. Było to uczucie satysfakcji 
i pewnego rodzaju spełnienia. Sam fakt, że pokonałem lęk, że 
wyszedłem na scenę i dobrze odegrałem swoją rolę napełnił 
mnie radością, poczuciem odwagi i pewności siebie. Sprawił, 
że nabrałem większej wiary we własne siły, uwierzyłem, że 
jeszcze mogę osiągnąć coś nowego w swoim życiu.

R.: Czy kolejne występy też przeżywałeś tak mocno?
W.: Tak, z  tym, że pierwszy występ przeżywałem najsil-

niej. Przy kolejnych też była i pojawiała się trema, jednak teraz 
nie jest już tak silna i nauczyłem się sobie z nią radzić. Przez 
10 lat mojej aktywnej działalności w naszej grupie teatralnej 
wystawiliśmy, łącznie z programami świątecznymi na święta 
Bożego Narodzenia, około dwudziestu przedstawień, mogę 
więc powiedzieć, że mam już pewne doświadczenie w radze-
niu sobie z tremą.

R.: Dobrze. Powiedz nam w takim razie jeszcze, co 
takiego magicznego jest w teatrze, że już od 10 lat jesteś 
zaangażowany w waszą grupę teatralną?

W.: Myślę, że to wszystko związane jest z emocjami, które 
się przeżywa przy występie. Bardzo podobała mi się wypo-
wiedź naszego reżysera, który przyrównał grę w  teatrze do 
uzależnienia. I rzeczywiście jest to w pewnym sensie uzależ-
nienie. Nie tylko od adrenaliny, która wiąże się z  tremą, ale 
od uczuć, które pojawiają się w tobie po występie. Dla tych 
uczuć warto poświęcić bardzo dużo. Ja osobiście poświęcam 
swój wolny czas i to, że dojazd na próby raz w tygodniu trochę 
mnie kosztuje.

R.: Czy zatem można powiedzieć, że jesteś uzależniony od 
teatru?

W.: Tak, w pewnym sensie tak.

„Sensotwórcy – ludzie, dla których 
tworzenie ma sens – II edycja”, projekt 
finansowany przez Samorząd Woje-
wództwa Opolskiego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.
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R.: Powiedziałeś, że wasza grupa teatralna istnieje już 10 
lat. Czy twoje doświadczenia aktorskie wiążą się tylko z tą 
grupą?

W.: Nie, nie tylko. Kilka lat temu wziąłem udział, razem 
z  kolegą z  naszej grupy teatralnej, w  projekcie pod nazwą 
„Festiwal różnorodności” organizowanym przez Fundację 
Pomocy Matematykom i  Informatykom Niepełnosprawnym 
Ruchowo w  Opolu. W  ramach tego projektu stworzyliśmy 
krótką, około 10 minutową, etiudę teatralną pod tytułem 
„Stworzenie świata”. Była to dość swobodna adaptacja biblij-
nej historii stworzenia świata i  walki dobra ze złem, która 
odbywa się w naszym życiu. W finale tego projektu zaprezen-
towaliśmy naszą etiudę na uroczystej gali w Warszawie – było 
to dla mnie osobiście bardzo ciekawe doświadczenie. Raz, 
że występowaliśmy w stolicy w obecności znanych aktorów, 
a  dwa, że mogliśmy zobaczyć to, co stworzyły inne grupy, 
nie tylko z Opola. Mnie osobiście bardzo podobał się występ 
grupy z  Warszawy, który pod względem warsztatowym był 
bardzo profesjonalnie przygotowany.

R.: Powiedziałeś wcześniej, że wystawialiście już około 
dwudziestu przedstawień. Z jakich okazji występowaliście? 
Z jakimi wiązało się to wydarzeniami?

W.: Z reguły przedstawiamy dwa nowe programy w roku. 
Jeden z nich zawsze jest związany z Ogólnopolskimi Dniami 
Solidarności z osobami chorującymi psychicznie, które mają 
miejsce każdego roku we wrześniu i  wtedy zawsze wysta-
wiamy premierę. W ramach tych dni już dwukrotnie występo-
waliśmy gościnnie na deskach Teatru im. J. Kochanowskiego 
w Opolu oraz raz w Teatrze Lalek. Oprócz tego, co roku przy-
gotowujemy jakiś program przed świętami Bożego Narodze-
nia o tematyce już typowo świątecznej i ten spektakl gramy 
dla pacjentów szpitala przy ul. Wodociągowej w Opolu. 

R.: Czy występowanie w Teatrze im. J. Kochanowskiego 
wiązało się z jakimiś szczególnymi emocjami?

W.: Tak, to był kontakt z  prawdziwym, profesjonalnym 
teatrem, mieliśmy dostęp do garderoby, były prawdziwe 
kostiumy, była scena i publiczność. To było naprawdę niezwy-
kłe przeżycie. Czułem się jak prawdziwy aktor.

R.: Czy pamiętasz co wtedy graliście?
W.: Tak. Raz wystawialiśmy spektakl ruchowy, a  raz tzw. 

„Fredraszki”, było to kilka scen z „Zemsty” i „Ślubów panień-
skich” Aleksandra Fredry. To była naprawdę fajna zabawa przy-
najmniej dla mnie jako aktora.

R.: Czy wszystkie wasze przedstawienia są oparte na tekstach?
W.: Nie. Część spektakli, które wystawialiśmy była spek-

taklami typowo ruchowymi, swego rodzaju pantomimą.

R.: Które ze spektakli są w twoim odczuciu trudniejsze: 
ruchowe czy te oparte na tekstach?

W.: Trudno powiedzieć. W tekstowych najtrudniejsze jest 
dobre opanowanie tekstu. Związana z  nim swego rodzaju 
choreografia ma mniejsze znaczenie. Z kolei przy ruchowych 
najważniejsza jest synchronizacja, zgranie wszystkich działań 
aktorów, co wbrew pozorom, wcale nie jest takie łatwe. Ja 
osobiście wolę przedstawienia tekstowe, ale to już jest moje 
prywatne zdanie.

R.: Czy oprócz występów w szpitalu przy ul. Wodociągowej 
i Teatrze im. J. Kochanowskiego występowaliście jeszcze 
gdzieś indziej, np. poza Opolem?

W.: Tak. Dwukrotnie przedstawialiśmy nasze spekta-
kle we Wrocławiu w  Studium, w  którym nasz reżyser jest 

wykładowcą. Raz graliśmy też w Kamieniu Śląskim, poza tym 
występowaliśmy kilkakrotnie w  Seminarium Duchownym 
przy ul. Drzymały w Opolu, w Fundacji Państwa Jednorogów, 
w Młodzieżowym Domu Kultury na ul Targowej oraz w Szkole 
Pielęgniarskiej. Oprócz tego dawaliśmy przedstawienia 
w Niemczech, w zaprzyjaźnionej z naszym opolskim szpita-
lem Klinice Psychiatrycznej w Hemer. Przyznam, że było to dla 
nas jako aktorów duże wyzwanie. Pewnym ułatwieniem było 
to, że był to spektakl ruchowy tak, że bariera językowa nie była 
przeszkodą. Zostaliśmy zresztą bardzo ciepło przyjęci. Wszyst-
kim bardzo podobał się nasz spektakl, niektóre osoby nawet 
płakały ze wzruszenia. Po przedstawieniu kilka osób podeszło 
do nas i gratulowało nam występu. To dowód na to, że teatr 
jest sztuką uniwersalną, niezależną od kręgu kulturowego.

R.: Powiedziałeś nam już co tobie dał teatr. A co ty dajesz 
innym poprzez teatr, jako aktor?

W.: Myślę, że poprzez teatr trafiam do uczuć innych ludzi. 
Emocje które staramy się przedstawić w  naszych przedsta-
wieniach są czymś wspólnym dla wszystkich ludzi: zdrowych 
i  tzw. „chorych”. Pamiętam, że po którymś ze spektakli jeden 
z  widzów powiedział, że aż mu „ciarki przeszły po plecach” 
w czasie naszego występu. 

R.: A jak uczestnictwo w teatrze wpływa na innych 
członków waszego zespołu?

W.: Myślę, że podobnie jak na mnie, chociaż każdy z nas jest 
inny i każdy inaczej przeżywa swoje zaangażowanie w teatr. Ja 
osobiście mam dużą satysfakcję, gdy widzę jak pod wpływem 
teatru zmieniają się inni członkowie naszego zespołu. Pamię-
tam, że grał przez jakiś czas z nami chłopak, który był bardzo 
zalękniony. Miło było popatrzeć jak pod wpływem teatru 
zaczął nabierać odwagi i otwierać się na ludzi.

R.: Czy chciałbyś w jakiś sposób związać swoją przyszłość 
z teatrem?

W.: Trudno powiedzieć. Mam już swoje lata i  czasami 
myślę, że jestem już trochę za stary na to, by być profesjonal-
nym aktorem. Zresztą traktuję nasz teatr bardziej jako terapię. 
Z drugiej strony aktorstwo sprawia mi ogromną radość i frajdę 
i z tego powodu nie chciałbym z niego rezygnować. Tak więc, 
dopóki będę mógł to będę występował w  naszym zespole 
jako aktor amator.

R.: Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym żebyś 
powiedział jak ciebie zmienił teatr?

W.: Na pewno nabrałem większej odwagi. Nabrałem też 
chęci do dokonywania zmian w  swoim życiu, przestałem się 
bać tych zmian, nauczyłem się stawiać czoła przeciwnościom 
w życiu, a nie uciekać przed nimi. Pod tym względem jest to 
dla mnie wspaniała forma rehabilitacji, podczas której przy oka-
zji rozwijam swoje pasje i zainteresowania twórcze. Nie mówię 
już o  tym, że nabrałem wiary we własne siły, w  to, że mogę 
jeszcze w życiu coś osiągnąć. Krótko mówiąc teatr nadał nowy 
sens mojemu życiu. A wracając do tematu naszej rozmowy: Jak 
wyglądałoby moje życie bez teatru? Myślę, że na pewno byłoby 
bardziej szare i mniej ciekawe. Dzięki teatrowi łatwiej przycho-
dzi mi pogodzić się ze swoją niepełnosprawnością. Nie koncen-
truję się na tym jak się czuję, że nie mam pracy, że nie założyłem 
rodziny, ale staram się poprzez swój udział w teatrze dać coś od 
siebie innym. Tak, że naprawdę poprzez grę w naszym zespole 
teatralnym moje życie nabrało nowego sensu.

R.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę sukcesów 
w dalszym realizowaniu swoich pasji.

W.: Dziękuję bardzo.

Problematyka poradnictwa socjalnego obejmuje zarówno 
sposoby, metody i  techniki działań poradniczych, jak 

i dotyczy ona samego pracownika socjalnego, jego umiejęt-
ności, posiadanej wiedzy oraz kompetencji z  zakresu udzie-
lania porad zgłaszającym się po nie jednostkom i rodzinom. 
Z powodu ogromnych zmian związanych z przeobrażeniami 
społeczno – gospodarczymi, kulturalnymi, ze zmianą struktury 
rodziny, pojawia się wiele problemów, z którymi jednostki nie 
mogą sobie poradzić. Dlatego też coraz częściej oczekują one 
porad i  wsparcia od profesjonalistów, którymi w  ich oczach 
niewątpliwie są pracownicy socjalni. Zadaniem pracownika 
socjalnego jest wpływanie na radzących się tak, aby samo-
dzielnie podjęli oni działania zmierzające do zmiany aktualnej 
sytuacji życiowej, co w rezultacie ma doprowadzić do nieuza-
leżnienia się od wsparcia i opieki ze strony instytucji pomoco-
wych. Pracownik socjalny może osiągnąć ten cel wykorzystu-
jąc odpowiednie zapisy legislacyjne i  poprzez zastosowanie 
konkretnych metod działań poradniczych. Jednak często to 
nie wystarczy, bowiem istotną rolę w  motywowaniu pod-
opiecznych pomocy społecznej w podejmowaniu czynności, 
które mają podnieść jakość ich życia, odgrywa sama osoba 
pracownika socjalnego. Pracownik socjalny realizując zadania 
z  zakresu poradnictwa często w  oczach beneficjentów jawi 
się jako ekspert, czyli osoba w pełni kompetentna do udziela-
nia porad w konkretnej sprawie zgłaszającego się po poradę 
klienta. W  wielu sytuacjach udzielona odpowiednio wska-
zówka ma duże znaczenie dla dalszych losów jednostek i ich 
rodzin. Pracownik socjalny powinien posiadać dużą wiedzę 
z zakresu możliwości niesienia pomocy przez różne instytu-
cje i zatrudnianych w nich specjalistów, ale sam, jako kompe-
tentny doradca musi znaleźć sposób na prowadzenie z pod-
opiecznym dialogu, który pomoże mu podjąć ważne z  jego 
punktu widzenia decyzje odnośnie wprowadzenia koniecz-
nych zmian w  jego życiu. Warto także tu podkreślić, że od 
wyznawanych wartości i uznawanych norm przez pracownika 
socjalnego zależy jego sposób widzenia rozwiązań trudnych 
sytuacji radzącego się podmiotu. W sytuacji, gdy pracownik 
socjalny udziela podopiecznemu porady, wówczas ten drugi 
staje wobec dylematu: czy iść za radą niejako eksperta nawet, 
jeśli się z nią nie zgadza, ale zyskać jego przychylność i uzna-
nie, czy też nie posłuchać jego rady i  podjąć samemu inną 
decyzję, ryzykując, że to się nie spodoba ekspertowi, czym 
może narazić się na konflikt z  człowiekiem, którego pomoc 
jest mu bardzo potrzebna. Dlatego też pracownik socjalny 
w roli doradcy musi jawić się jako wiarygodny i życzliwy, aby 
podopieczny nie miał wątpliwości, że udzielona porada ma 
wyłącznie na uwadze jego dobro. W  realizacji tego przed-
sięwzięcia podstawowym narzędziem będzie sam pracow-
nik socjalny i  wypracowane przez niego cechy osobowości. 
Kompetentny doradca winien dysponować odpowiednim 
„wyposażeniem”, na które składa się wiedza, ale również cechy 
charakteru takie jak akceptacja klienta, empatia, zdolność 
wczuwania się, autentyczność i  bezwarunkowa akceptacja. 
Ważne jest też, aby pracownik socjalny w roli doradcy posia-
dał umiejętność prowadzenia rozmowy i udzielania wsparcia. 

Jedną z  podstawowych umiejętności, jakie powinien 
posiadać pracownik socjalny w realizacji zadań poradniczych 
jest empatia. Jest to stan i proces, który polega na umiejęt-

nym wczuwaniu się w położenie podopiecznego i uczucio-
wym utożsamianiu się z jego przeżyciami. Empatia to proces 
„wyuczalny” przy posiadaniu określonych cech osobowości, 
do których zalicza się wrażliwość pozwalającą na „wejście” 
w sytuację drugiego człowieka i zrozumienie go bez względu 
na uczucia, jakie towarzyszą mu wobec jednostki w procesie 
poradniczym. Ważne jest także, aby owo empatyczne wejście 
w sytuację drugiego człowieka pojmować jako zrozumienie 
jego położenia połączone z wrażliwością na doznania, które 
towarzyszą byciu w  danej sytuacji. Bycie w  pełni empa-
tycznym nie jest zadaniem łatwym. Szczególnie dotyczy 
to pracownika socjalnego w  roli doradcy, który stale ma do 
czynienia z  jednostkami będącymi w  trudnych sytuacjach 
i proszącymi o pomoc. Liczba osób zwracających się o poradę 
do instytucji pomocowych stale rośnie. Coraz więcej jest też 
trudnych sytuacji, które zmuszają ludzi do poszukiwania roz-
wiązań swoich problemów przy współudziale pracownika 
socjalnego w procesie poradniczym. To powoduje, że ogra-
nicza się czas pracy pracownika socjalnego, jaki powinien 
poświęcić każdemu potrzebującemu, żeby maksymalnie 
mu pomóc i  osiągnąć stan całkowitej empatii. Jednak bez 
względu na to, pracownikowi socjalnemu powinno towarzy-
szyć przeświadczenie, że jego zadaniem jest osiągnięcie tego 
stanu, bowiem ten pożądany stan umysłu w procesie porad-
niczym ma egzemplifikacje praktyczne. Mianowicie zakłada, 
że doradca weryfikuje słowa osoby potrzebującej pomocy, co 
oznacza, że sprawdza czy dobrze rozumie problem, z jakim się 
do niego zgłasza klient. Poza tym wykazuje, że dostrzega, jak 
ważny dla radzącego się jest ten problem i  jakie ma on dla 
niego znaczenie. Taką postawę doradcy określa się mianem 
„odzwierciedlania treści” (reflection of kontent). Empatia w pro-
cesie poradniczym postrzegana jest jako ważny element dzia-
łalności prospołecznej względem drugiego człowieka. Wiąże 
się ona z innymi, ważnymi stanami psychiki, które odgrywają 
istotną rolę w procesie doradzania, są wyrazem emocjonalnej 
łączności między radzącym i doradcą, co nie jest bez znacze-
nia dla jednostek będących klientami pomocy społecznej. Do 
tych stanów zalicza się m.in. syntonię, ofiarność, dobroczyn-
ność, zbliżenie, współodczuwanie. 

Kolejną istotną cechą, jaką powinien posiadać pracownik 
socjalny jest autentyczność, której, niestety, nie można się 
nauczyć. Po prostu albo jest się autentycznym, albo nie. W rze-
czywistości oznacza to, że to, iż deklarujemy, że jesteśmy tacy 
a nie inni, że postępujemy tak a nie inaczej, jest rzeczywiście 
przez nas przestrzegane i realizowane w życiu. Jest to bardzo 
ważna cecha, bowiem człowiek, który co innego mówi niż 
robi, jest niewiarygodny, a  w  poradnictwie trzeba pozyskać 
pełnię zaufania osoby, która do nas przychodzi ze swoim pro-
blemem. Autentyczność nierozerwalnie łączy się ze swobodą 
w  komunikowaniu się. Zwracający się po poradę klient, nie 
może domyślać się, jakie rozwiązania proponuje mu doradca. 
Ważne też jest, aby nie było rozbieżności pomiędzy mową 
ciała i wyrażanym słowem. Zatem pracownik socjalny ma wie-
dzieć, że w roli doradcy nie musi popisywać się swoimi umie-
jętnościami czy posiadaną wiedzą na temat problemu, z jakim 
zwraca się do niego klient, ale ważne żeby był po prostu sobą. 
Co więcej, jak pisze S. Murgatryd (Poradnictwo i pomoc, Wyd. 
Zysk i  S-ka, Warszawa 2000, s. 38), w  procesie poradniczym 

Anna Weissbrot-Koziarska

Kompetencje pracownika socjalnego w procesie poradniczym
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nie trzeba tworzyć wizerunku „super doradcy”, lecz wystarczy 
być sobą i zachowywać się zgodnie ze swymi autentycznymi 
uczuciami. Taka postawa zachęci zapewne osobę potrzebu-
jącą do zachowywania się w podobny sposób, czyli nie będzie 
ona udawała, zaprzeczała, ukrywała czy zamykała swoich myśli 
i  uczuć. Bycie autentycznym w  rozmowie z  beneficjentem, 
to zaproszenie do przyjęcia takiej samej postawy, opartej na 
szczerości i swobodzie porozumiewania się. Istotną, z punktu 
osiągania zamierzonych celów w procesie poradniczym cech, 
którą muszą mieć pracownicy socjalni, jest akceptacja. Okre-
śla się ją mianem „bezwarunkowo życzliwego spojrzenia”. 
Chodzi tu o to, żeby szanować drugiego człowieka za to, kim 
jest, czyli za niepowtarzalność i  indywidualność. Zadaniem 
pracownika socjalnego w procesie poradniczym jest stworze-
nie takiej atmosfery rozmowy, w której radzący się podmiot 
będzie czuł się bezpiecznie. Pamiętajmy o  tym, że klienci 
pomocy społecznej to specyficzna grupa ludzi. To najczęściej 
osoby wykluczone ze społeczeństwa z różnych powodów, co 
dodatkowo wywołuje w nich lęk i obawy przed spotkaniem 
z doradcą. Dlatego też zgłaszający się po pomoc muszą wie-
dzieć, że bez względu na problem, z którym przychodzą, stan, 
w jakim są, wykształcenie, jakie posiadają, ubiór, jaki mają, są 
akceptowani. Oznacza to, że w praktyce pracownik socjalny 
musi umieć pokazać klientowi, że rozumie jego sytuację, 
podejmie działania poradnicze bez względu na wszystko 
i  jednocześnie uszanuje decyzję odnośnie wyboru możli-
wych podanych rozwiązań. Taka postawa powoduje, że jed-
nostka poczuje się pewniej i jest szansa, że szybciej podejmie 
działania zmierzające do zmiany aktualnej sytuacji życiowej. 
Ponadto podczas procesu poradniczego pracownik socjalny 
musi wykazać się ciepłym podejściem i  zrozumieniem pro-
blemu, z jakim zgłasza się do niego potrzebujący. 

Pracownik socjalny realizując zadania z  zakresu poradnic-
twa socjalnego musi pamiętać o tym, że posiadanie i wykorzy-
stanie przez niego wyżej wymienionych umiejętności pozwoli 
na: udzielenie należnego wsparcia osobie potrzebującej i jego 
rodzinie poprzez wzmocnienie lub odzyskanie potrzebnych 
zdolności życiowych; podniesie jakość życia tak indywidual-
nego, jak i  rodzinnego; pozwoli na zaspokajanie potrzeb wła-
snych z jednoczesnym zaspokajaniem potrzeb innych; zapewni 
satysfakcję z życia; ograniczy wpływ negatywnych czynników 
na procesy ekskluzji radzących się jednostek; nauczy pokony-

wania napotkanych trudności w  życiu codziennym. Trafnie 
udzielona porada wzmocni zdolność całej rodziny do samo-
dzielnego rozwiązywania problemów i prawidłowego gospo-
darowania tak materialnymi, jak i duchowymi wartościami.

Niezbędne dla realizacji zadań poradniczych przy roz-
wiązywaniu wielu problemów społecznych, łagodzeniu 
negatywnych skutków, jakie one wywołują oraz poprawie 
warunków życia jednostek wykluczonych społecznie, sprzyjać 
będą także takie kompetencje jak: kompetencja analityczna 
oparta na znajomości teorii uczenia się ról społecznych, co 
pozwoli na wszechstronną ocenę ludzkich problemów oraz 
podejmowania działań profilaktycznych, które mają zapo-
biegać wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym wyni-
kającym z  nieprawidłowego przebiegu procesu socjalizacji 
jednostki w rodzinie i społeczeństwie. Ponadto w przypadku 
pojawienia się trudności w  prawidłowym funkcjonowaniu 
kompetencja ta zapewni prawidłowe zainicjowanie działań 
o  charakterze stricte ratowniczym; kompetencja praktycz-
no-specjalistyczna oparta w  szczególności na znajomości 
metodycznego prowadzenia przebiegu procesu poradni-
czego oraz umiejętnego angażowania w  problemy pod-
opiecznych innych instytucji i zatrudnianych w nich specjali-
stów; kompetencja afektywna rozumiana jako umiejętność 
wspierająca, introspektywna, samokrytyczna i komunikacyjna. 

Zakłócenia w  prawidłowym funkcjonowaniu jednostek 
mogą pojawiać się w  różnych etapach ich rozwoju, dopro-
wadzając często do destrukcji dotychczasowej egzystencji. 
Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem bezradności 
jednostek i wielu rodzin, które nie poradziły sobie w otacza-
jącej ich rzeczywistości. Wrasta liczba osób potrzebujących 
opieki i wsparcia. Coraz więcej rodzin ma nie tylko problemy 
natury ekonomicznej, ale także związanej z prawidłową reali-
zacją funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Prognozuje się, że 
ten właśnie problem polskich rodzin będzie stanowił priorytet 
w działaniach poradniczych. Dlatego też pracownik socjalny, 
aby prawidłowo realizować zadania z  zakresu poradnictwa 
socjalnego musi stale poszerzać swoją wiedzę oraz doskona-
lić umiejętności, które pozwolą mu być doskonałym doradcą, 
wyrozumiałym człowiekiem i  obiektywnym profesjonalistą. 
Poradnictwo socjalne stało się już dziś absolutną konieczno-
ścią wobec wyzwań, jakie postawiło przed wieloma jednost-
kami i rodzinami dynamicznie rozwijające się społeczeństwo. 

Dyplom Rzecznika Praw Obywatelskich dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie-
-Koźlu do udziału w  inicjatywie „Złota Księga Dobrych Prak-
tyk” zgłosił swój projekt pt. „Ile wezmę sam, tyle Tobie dam” 
autorstwa Pani Aleksandry Dębskiej instruktora ds. kultu-
ralno-oświatowych Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz 
Dom”. Projekt tutejszego Ośrodka zakładał m.in. zmniejszenie 
dystansu międzypokoleniowego, rozwijanie współpracy 
międzypokoleniowej, wymianę doświadczeń i  wiedzy, 
zwiększenie poczucia wartości osób starszych, a  także prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 
Celem projektu było pokazanie trzem grupom wiekowym, 
że każda z nich może się czegoś nauczyć od siebie, a współ-
praca międzypokoleniowa jest jedną z  najskuteczniejszych 
metod aktywizacji osób starszych. W projekcie wzięły udział 
trzy instytucje rekrutujące się z jednego osiedla, na co dzień 
ze sobą współpracujące w różnych zakresach. Dzieci z Publicz-
nego Przedszkola Nr 11, uczniowie z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 5 oraz seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 
5 „NASZ DOM” z Osiedla Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu od 
kilku lat inspirują się nawzajem i w ramach naturalnego trans-
feru przekazywania swojego potencjału kreują lepszy świat 
oraz w  praktyczny sposób budują społeczeństwo przyjazne 
dla wszystkich grup wiekowych. I tak przedszkolaki uczyły róż-
nych tańców integracyjnych, uczniowie przełamywali bariery 
językowe skutecznie burząc stereotypy nie tylko w  tytule 
„Zróbmy to razem”, a seniorzy dzielili się pasją kulinarną i pla-
styczną, ucząc wykonywania przekąsek, deserów, dekorowa-
nia ciasteczek czy też wykonywania karnawałowych masek. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszono ponad 
100 projektów. Komisja doceniła 24 niezwykle cenne przed-
sięwzięcia, a  wśród nich inicjatywę zgłoszoną przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie-Koźlu. Projekt 
Ośrodka doceniony został za umiejętne włączenie seniorów 

Wśród motywatorów, które najskuteczniej zarażają dobrą 
energią oraz zawodową kreatywnością są nagrody 

i wyróżnienia, najlepiej te z najwyższej półki, o równie wyso-
kiej randze, istotne wizerunkowo, prestiżowe w branży i poza 
nią. Taką nagrodą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kędzierzynie-Koźlu było wyróżnienie wpisem projektu 
socjalnego „Ile wezmę sam, tyle tobie dam” do „Złotej Księgi 
Dobrych Praktyk”. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komi-
sją Ekspertów ds. Osób Starszych w 2014 roku zapoczątkował 
tworzenie zbioru dobrych praktyk. Misją projektu zatytułowa-

nego „Złota Księga Dobrych Praktyk” było promowanie cen-
nych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób starszych 
i  z  osobami starszymi, służących budowaniu społeczeństwa 
spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wiekowym. Pro-
jekt skierowany był do organizacji społecznych, nieformalnych 
grup, pracodawców i  różnorodnych instytucji publicznych, 
w  tym szczególnie do samorządu terytorialnego, realizują-
cych niekonwencjonalne i  skuteczne inicjatywy w  określo-
nych dziedzinach.

Laura Walczyk

„Złota Księga Dobrych Praktyk”– mamy to! 

Podczas realizacji projektu „Ile wezmę sam, tyle Tobie dam”
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Szczegółowych informacji dotyczących „Złotej 
Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego 
Uczestnictwa Osób Starszych” można uzyskać na 
stronie internetowej www.zlotaksiega.rpo.gov.pl. 
Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-
Koźlu www.mops-kkozle.pl.

w działania z dziećmi i młodzieżą oraz stworzenie warunków 
do przekazywania swoich doświadczeń i  wiedzy. Umożliwił 
on osobom starszym przyjemne spędzanie czasu wolnego, 
włączenie ich w  życie lokalnej społeczności oraz dał poczu-
cie bycia potrzebnymi. Z  docenionych projektów stworzona 
została „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego 
Uczestnictwa Osób Starszych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-
Koźlu Pani Danuta Ceglarek odbiera dyplom od Rzecznika Praw 
Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz

16 kwietnia 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatel-
skich odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję 
projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego 
Uczestnictwa Osób Starszych”. Podczas spotkania prof. Irena 
Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom organizacji 
i instytucji wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi. Wyróżnienie 
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie-
-Koźlu odebrała Dyrektor Ośrodka Pani Danuta Ceglarek oraz 
Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Wojciech 
Jagiełło. Jest to kolejny sukces Ośrodka, który pokazuje, że 
dobry pomysł wcale nie musi być kosztowny. Bardzo często 

wystarczy kreatywność pracowników i koordynacja wysiłków 
podejmowanych przez różne instytucje i grupy społeczne.

Uroczystość wręczenia dyplomów przedstawicielom organizacji 
i instytucji wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi

Agata Masalska

Wychodząc poza gabinet. Interdyscyplinarne podejście  
do rodziny wieloproblemowej
Zróbmy to razem – refleksje na temat kryzysu w rodzinie

27 maja 2015 roku byłam uczestnikiem, szczególnego 
dla lokalnej polityki społecznej, wydarzenia, bowiem 

tego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, 
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna 
na temat: „Lokalna polityka społeczna na rzecz rodzin w kryzysie”, 
pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Obrady 
oficjalnie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Wojciech 
Jagiełło. W programie konferencji była część wykładowa oraz 
panel dyskusyjny, a  także spektakl teatralny. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się przedstawiciele nauki, praktycy pracy 
socjalnej i edukacji, służby zdrowia, służb porządkowych, pra-
cownicy wymiaru sprawiedliwości, także kuratorzy zawodowi, 
samorządowcy i  politycy. Celem konferencji było wskazanie 
wielorakich aspektów problemów społecznych jakie dotykają 
współczesne rodziny oraz sposobów ich rozwiązywania za 
pomocą zasobów jakimi dysponuje środowisko lokalne. 

Otwarcie konferencji –  
Zastępca Prezydenta Miasta  

Pan Wojciech Jagiełło

W  części wykładowej 
głos zabrali prof. nzw. dr hab. 
Anna Weissbrot-Koziarska, 
która pełniła także rolę mode-
ratora spotkania, dr hab. 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska 
– pracownik Zakładu Pracy 
Socjalnej na Uniwersytecie 
Opolskim oraz mgr Klaudiusz 
Zajączkowski – psychotera-
peuta w  Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Kato-

wicach. Pierwszą część spotkania otworzyła profesor Anna 
Weissbrot-Koziarska wykładem na temat „Problemy współcze-
snych rodzin jako wyzwania dla lokalnej polityki społecznej”. Przy-
bliżyła uczestnikom obrad przyczyny i skutki sytuacji kryzyso-
wych jakie dotykają współczesne rodziny. Uważa się, iż jednym 
z powodów obecnej sytuacji są przemiany społeczne i gospo-
darcze w Polsce po roku 1989, które trwają nadal, i za którymi 
my jako społeczeństwo nie potrafimy nadążyć. Stąd rodzi się 
potrzeba pomocy ze strony innych. Jest to zadanie polityki 
społecznej i osób zatrudnionych w jej systemie, w tym głównie 
pracowników socjalnych jako osób pełniących rolę misjonarzy. 
Wspomniana przez prof. Annę Weissbrot – Koziarską misja, to 
zmaganie się z narastającą falą problemów społecznych, które 
uderzają w podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina, 
w tym min. bezrobocie, migracje, bezdomność oraz przemoc 
domowa. Zadaniem polityki społecznej jest znalezienie odpo-
wiednich rozwiązań, które zmniejszą skalę sytuacji kryzyso-
wych oraz zapewnią rodzinom większe poczucie bezpieczeń-
stwa oraz stabilność emocjonalną i finansową. 

Uczestnicy części wykładowej konferncji

W dalszej części wykładowej Pani dr hab. Iwona Dąbrowska 
– Jabłońska poruszyła temat przemocy wobec osób niepełno-
sprawnych, która w Polsce dotychczas nie była przedmiotem 
szerszej analizy. Niestety w naszym kraju, i nie tylko, spotkać 
można się z  naruszeniem godności i  podstawowych praw 
osób z niepełną sprawnością. Tym bardziej jest to rażące, gdy 
sprawcami przemocy są członkowie rodziny, osoby bliskie lub 
personel jednostek opiekuńczych, a także leczniczych. Wyda-
wałoby się, że powinny one otaczać osobę niepełnosprawną 
szczególną opieką i troską. Z uwagi na to, że osoby doświad-
czające przemocy często nie zgłaszają faktu doznania krzywdy, 
ustalenie skali tego zjawiska jest zadaniem bardzo trudnym. 
Dr hab. Iwona Dąbrowska – Jabłońska, wymieniła różne formy 
przemocy jakiej doświadczają osoby z niepełną sprawnością, 
od przemocy fizycznej, aż po przemoc ekonomiczną i psycho-
logiczną, w tym zachowania uwłaczające godności tych osób. 
Ponadto, jednym z  założeń wystąpienia było wskazanie roli 
pracowników socjalnych w poszukiwaniu metod przeciwdzia-
łania zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych. Na 
zakończenie wykładu zaznaczono, że najlepszym sposobem 
przeciwdziałania przemocy jest jej profilaktyka. 

Pierwszą część wykładową, zamknął mgr Klaudiusz Zającz-
kowski, terapeuta z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach, wykładem dotyczącym asystentury rodziny. Od 
lat, pomimo intensywnej pracy przedstawicieli pomocy spo-
łecznej i jednostek działających na rzecz dziecka, zwiększa się 
ilość rodzin wieloproblemowych. Ze względu na pozostające 
w  rodzinie małoletnie dzieci, rodziny z  bezradnością w  spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych stanowią priorytetową 
grupę klientów ośrodków pomocy społecznej. Podążając śla-
dem słów mgr Klaudiusza Zajączkowskiego, rozwiązaniem 
obecnego stanu jest zindywidualizowana praca z  klientem 

przy jednoczesnym wsparciu całej rodziny. W związku z powyż-
szym, wprowadzony został nowy zawód – asystent rodziny. 
Omówione zostały między innymi metody pracy z  rodziną 
w  początkowej fazie świadczonej usługi czy też współpraca 
z  innymi podmiotami na rzecz rodziny. Wykład ukazał istotę 
pracy asystenta z  rodziną wieloproblemową, który ma być 
narzędziem w usprawnianiu jej funkcjonowania oraz zwiercia-
dłem, w którym odbijają się emocje, uczucia i potrzeby człon-
ków rodziny. Wystąpienie mgr Klaudiusza Zajączkowskiego 
stanowiło przykład dobrej praktyki opartej na doświadczeniu 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kato-
wicach w zakresie działania asystenta rodziny. 

Część panelową konferencji rozpoczęła mgr Liliana Krzy-
wicka, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  Katowi-
cach oraz przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ekspertów 
d.s. Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Warszawie, która wygło-
siła wykład na temat: „Przemoc jako kryzys – specyfika zjawiska”. 
Wystąpienie to stanowiło wprowadzenie do debaty o  prze-
mocy w rodzinie. Prelegentka podkreśliła istotę kryzysu ujaw-
nienia, który jest utratą kontroli nad sytuacją, w której dotych-
czasowe sposoby adaptacji są już niewystarczające, przez co 
poczucie panowania nad sytuacją i poczucie bezpieczeństwa 
słabną. W pracy nad kryzysem ujawnienia niezwykle ważna jest 
zarówno osoba doznająca przemocy, ale również jej sprawca. 
Mgr Liliana Krzywicka zwróciła uwagę uczestników konferen-
cji na konieczność refleksyjnego bazowania na procedurach, 
gdyż ścisłe ich stosowanie zaburza zdolność rozumowania.

Następnie odbyła się debata, w której głos zabrali eksperci 
z perspektywy wykonywanych czynności, mający na co dzień 
styczność z kryzysem w rodzinie: Katarzyna Fert – specjalista 
pracy socjalnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzie-
rzynie-Koźlu oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; Jolanta Gawin, kurator, specjalista 
ds. rodziny i nieletnich – Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu; 
Liliana Krzywicka – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Katowicach oraz przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Eks-
pertów d.s. Przemocy w  Rodzinie przy Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie; Zdzi-
sław Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Opolu; Alicja Naskręt – pracownik socjalny – Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Kędzierzynie-Koźlu 
oraz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu; Kata-
rzyna Owsińska – pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum 
Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu; Magdalena Romanowicz – psycho-
log w   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Kędzierzy-
nie-Koźlu oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar 
Przemocy w Kędzierzynie-Koźlu oraz Artur Sielski aspirant szta-
bowy, specjalista ds. nieletnich i patologii w Komendzie Powia-
towej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Eksperci biorący udział w debacie
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Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Meto-
dycznej – „Lokalna polityka społeczna na rzecz rodzin w kryzysie” 
mieli także okazję obejrzeć spektakl Pokojówki Jeana Geneta 
w  reżyserii Waldemara Lankaufa, w  wykonaniu młodej, lecz 
niezwykle utalentowanej grupy teatralnej Nienażarty z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Spektakl rów-
nież dotykał przemocy i niejako wpisywał się w istotę konfe-
rencji. Warto zauważyć, iż młodzi artyści za ten właśnie spektakl 
zdobyli główną nagrodę – Złotą Maskę na XIX Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Szkolnych Maska 2015 w Chełmie.

Spektakl „Pokojówki”

Praca nad kryzysem w  rodzinie, szczególnie gdy mamy 
do czynienia ze stosowaniem i  doświadczaniem przemocy, 
z pewnością nie należy do łatwych. Przemoc jest zjawiskiem 
o znacznym stopniu eskalacji, specyficznie dynamicznym oraz 
rozciągniętym czasowo. II Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wo-Metodyczna – „Lokalna polityka społeczna na rzecz rodzin 
w kryzysie” była forum wymiany poglądów oraz spostrzeżeń 
na temat kryzysu rodziny. Pomimo intensywnej pracy jedno-
stek wspierających rodzinę, skala zjawiska przemocy domo-
wej rośnie. Statystyki policyjne ukazują, że wciąż przybywa 
rodzin, w  których dochodzi do przemocy, nie wspominając 
już o przemocy utajonej, która utrudnia szybką reakcję wła-
ściwych instytucji. Rodzą się więc pytania: kto jest odpowie-
dzialny za obecny stan rzeczy? kto zawodzi? czy regulacje 
prawne pomagają a może przeszkadzają? 

Wśród głosów w debacie były i takie, które można uznać 
za rekomendacje konferencji: nie wszystkie podmioty w jed-
nakowym stopniu angażują się w skuteczną pomoc na rzecz 
rodzin doświadczających przemocy, istnieje pilna potrzeba 

edukowania służb zajmujących się przemocą w rodzinie oraz 
wyposażenia ich w narzędzia do prowadzenia działań profi-
laktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych. Wybrzmiało 
również, iż pracownicy socjalni nieraz rzucani są na tzw. głę-
boką wodę, bez narzędzi w  postaci merytorycznego przy-
gotowania w  zakresie przeciwdziałania przemocy. Podczas 
obrad poruszono kwestie, które pobudziły do refleksji nad 
poszukiwaniem nowych, bardziej skutecznych działań na 
rzecz wspierania rodzin wieloproblemowych, nie tylko na 
szczeblu lokalnej polityki społecznej, ale również w odniesie-
niu do polityki społecznej państwa.

Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej – 
„Lokalna polityka społeczna na rzecz rodzin w kryzysie”

Uniwersytet Trzeciego Wieku jako wybrana forma 
aktywności w życiu osób w wieku starszym

Efektem działania ruchu społeczeństwa obywatelskiego śro-
dowiska seniorów jest dynamiczny rozwój zorganizowa-

nych form uczenia się, wychodzących naprzeciw wzrastającej 
w tym środowisku potrzebie przedłużenia edukacji formalnej 
oraz zapewnienia dostępu do edukacji nieformalnej. Działal-
ność ta prowadzona jest przez zróżnicowaną grupę podmio-
tów, od organizacji pozarządowych, przez instytucje i  firmy 

o  profilu edukacyjno-szkoleniowym do najbardziej zorgani-
zowanej i  najszerzej upowszechnionej formy, jaką jest ruch 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Popularność wśród senio-
rów organizowanych form uczenia się wynika z różnych przy-
czyn, jako najczęściej pojawiające wymienia się: wpisanie się 
w  ideę edukacji otwartej, powszechny dostęp, bez koniecz-
ności spełnienia kryteriów formalnych, specyficzna, szeroka 

i elastyczna formuła działalności edukacyjnej, która przyczynia 
się do zaspakajania różnych potrzeb seniorów, między innymi: 
samokształcenia, poznawania środowiska seniorów, poszerza-
nia wiedzy i umiejętności, wypełnienie czasu wolnego, utrzy-
mywania więzi towarzyskich lub realizacji młodzieńczych 
marzeń.

Wszystkie te działania prowadzą do zachowania spraw-
ności intelektualnej, która w wieku starszym w istotny sposób 
decyduje o  jakości życia oraz sprawności fizycznej1. Wedle 
badań sprawność intelektualna w okresie starości może być 
zróżnicowana. Dotyczy to zarówno różnic w poziomie zdol-
ności między osobami, a  także samej struktury intelektu 
osób starszych. Osoby starsze pogłębiające wiedzę, jak wska-
zują liczne badania są zdrowsze, bardziej sprawne fizycznie 
i intelektualnie w porównaniu z nieaktywnymi rówieśnikami. 
Doskonalenie sprawności intelektualnej może być realizo-
wane na wiele sposobów. Wskazane są wszystkie działania, 
które zmuszają do umiarkowanego wysiłku umysłowego lub 
fizycznego. Zalecane jest czytanie książek, „rozrywki” i trening 
umysłowy np: rozwiązywanie krzyżówek, rebusów23.

Od wielu lat bardzo popularną, zinstytucjonalizowaną 
formą edukacji osób starszych, mającą na celu zachowanie 
i  rozwijanie ich sprawności intelektualnej są Uniwersytety 
Trzeciego Wieku (UTW). Umożliwiają one nie tylko uzupełnie-
nie i aktualizację wiedzy z różnych dziedzin, ale również pobu-
dzają uczestników do twórczej i fizycznej aktywności. Pomy-
słodawcą tej popularnej w  ostatnich latach edukacji ludzi 
w  wieku starszym był Francuz Pierre Vellas. Pierwszy UTW 
z jego inicjatywy powstał w Tuluzie w roku 19724. O skali zain-
teresowania seniorów udziałem w zorganizowanych formach 
uczenia się świadczą dane Ogólnopolskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których wynika, że 
w Polsce działa ponad 450 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
które prowadzą zajęcia i wykłady dla około 100 tys. słuchaczy 
w wieku 50+. Większość z placówek oferuje zajęcia kompu-
terowe, podczas których osoby w sile wieku mogą nauczyć 
się nie tylko obsługi samego urządzenia, ale również „porusza-
nia się” w Internecie, który bardzo usprawnia ich życie. W sieci 
seniorzy mogą np. zapłacić rachunki i  zrobić zakupy, ale też 
zarejestrować się do lekarza, przeczytać ulubioną książkę, czy 
porozmawiać z dziećmi mieszkającymi za granicą. Popularno-
ścią wśród słuchaczy UTW cieszą się również zajęcia językowe. 
Oprócz lektoratów z  języka angielskiego czy niemieckiego, 
które są na wielu uczelniach standardem, emeryci mogą się 
też uczyć np. języka francuskiego, włoskiego czy hiszpań-
skiego. W ofertach są też wykłady i seminaria, np. dotyczące 
zdrowia, prawa czy odżywiania, a  także koła zainteresowań 
i  zajęcia ruchowe, dzięki którym emeryci mogą na dłużej 
zachować sprawność fizyczną.

Obszarem szczególnej troski powinien stać się fakt, że 
oferta UTW często nie dociera do osób starszych z  niskim 
wykształceniem, zwłaszcza mieszkańców małych miaste-
czek i  wsi. Jednocześnie zauważamy znaczną feminizację 
wśród uczestników działań edukacyjnych – jak podają dane 
85% uczestników UTW to kobiety5. Feminizacja wynika nie 
tylko z  postępującym procesem starzenia się populacji, ale 

1 Marcinek P., Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości. „Gerontologia Polska” 
2007, nr 15, s. 69-75.

2 Kozieł D., Trafiałek E., Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia 
seniorów. „Gerontologia Polska” 2007, nr 15, s.104-108.

3 Czerniawska O., Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku. „Edukacja 
dorosłych” 2003, nr 2, s.15-22.

4 Aleksander T., Wszechnice polskie dotychczasowy dorobek i potrzeby rozwoju. 
„Chowanna” 2005, nr 2, s.69-90.

5 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2010 roku w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie.

też z  mniejszej aktywności społecznej mężczyzn. Co ważne 
powoduje również ograniczenia oferty odpowiadającej na 
zainteresowania starszych mężczyzn.

Warto zauważyć, że w Polsce UTW funkcjonują w zróżni-
cowanej strukturze organizacyjnej:

1. w  strukturach i  pod patronatem uczelni, kierowane 
najczęściej przez pełnomocnika J.M Rektora danej 
uczelni (ok. 20%);

2. przy jednostkach samorządu terytorialnego, np.: 
ośrodkach i  domach kultury, bibliotekach, domach 
dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej 
(ok.20%);

3. jako samodzielny podmiot prawny: stowarzyszenie, 
fundacja lub ich filia (ok.60%)6.

Z powyższych danych wynika, że liczne UTW, podobnie, 
jak inne organizacje i instytucje, realizują funkcje edukacyjne 
bez formalnej afiliacji w  instytucjach edukacyjnych. Należy 
podkreślić, że organizacje prowadzące działalność edukacyjną 
, w tym UTW, często są tworzone i prowadzone przez osoby 
starsze będące liderami w  lokalnym środowisku seniorów. 
Przyczynia się to do budowy kapitału społecznego. Dlatego 
też istotne dla rozwoju tego typu placówek jest wspieranie 
aktywności obywatelskiej i  inicjatyw lokalnych, co prowadzi 
do poszerzenia kręgu osób korzystających z tej formy eduka-
cji. Najczęściej zajęcia edukacyjne, mające na celu stworzenie 
warunków do rozwoju osobistego i  rozwoju zainteresowań, 
mogą prowadzić również do podjęcia i poszerzenia działalno-
ści społecznej, a także obywatelskiej, prowadzącej do rozwoju 
samoorganizacji wewnątrzpokoleniowej. W przypadku UTW, 
aż 83% osób pracujących społecznie na ich rzecz to jednocze-
śnie słuchacze, a  88% Uniwersytetów deklaruje współpracę 
lokalnym samorządem7.

Uniwersytety Trzeciego Wieku w województwie opolskim
W roku 1977 jako trzeci w kraju powstał w Opolu Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku, działający do dziś.
W  swej ofercie proponuje efektywne programy eduka-

cyjne – od wyzwań rynku pracy poprzez uczenie się dla roz-
woju nowych umiejętności potrzebnych we współczesnym 
społeczeństwie i  dla zachowania zdrowia, edukacji na rzecz 
aktywności obywatelskiej, kreatywności poprzez udział mię-
dzy innymi w warsztatach teatralnych, a także zajęcia rozwija-
jące własne zainteresowania.

Autorka tekstu uznała, że należy również w mieście Nie-
modlin, z  którym jest od wczesnych lat młodości związana, 
podjąć inicjatywę, poprzez zagospodarowanie cennego 
potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności, doświad-
czenia zawodowego oraz chęci do pracy na rzecz innych. 
Wspólnie z gronem osób założyła w  roku 2013 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zwany dalej Stowarzyszeniem Niemodliń-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Cotygodniowe spotkania 
zaowocowały nie tylko licznymi spotkaniami edukacyjnymi, 
ale również wieloma zorganizowanymi wyjazdami (aneks). 
Jednym z  ważnych wydarzeń był czynny udział seniorów 
– sportowców w  VI Ogólnopolskiej Sportowej Olimpiadzie 
Seniorów w Łazach. Żywię głęboką nadzieję, że ruch Uniwer-
sytetu przyczyni się nie tylko do tworzenia zamkniętej struk-
tury w  mieście, ale również przyciągnie swoimi działaniami 
inne – często, nie z własnej woli – nieaktywne starsze osoby 
w gminie.

6 Gulanowski J (red.), Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla 
społeczeństwa wiedzy, Wrocław 2012.

7 Ibidem.
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Jednocześnie warto odnotować, że na Opolszczyźnie 
działa już kilkanaście Uniwersytetów Trzeciego Wieku i  cią-
gle powstają kolejne. Cieszmy się z tego faktu. Oby tak dalej, 
dążmy do tworzenia warunków dla rozwoju współpracy roż-
nych instytucji edukacyjnych i  naukowych dla efektywnego 
wykorzystania potencjału międzypokoleniowego, w  tym 
mentoringu.

Nasze spotkania w UTW Niemodlin – Bal Karnowałowy – 22.02.2014 r. 
(fot. Anna Franczyk) 

Nasze spotkania w UTW Niemodlin – Historia smaku 07.04.14 r.  
(fot. Anna Franczyk)

Nasze spotkania w UTW Niemodlin – Wycieczka do Wrocławia 
24.04.14.r. (fot. Anna Franczyk) 

Zapraszamy na UTW w Niemodlinie

Namysłów 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Namysłowie 
46-100 Namysłów, pl. Wolności 12 A, tel. 77 410 51 93 wew. 163 
osoba do kontaktu: Łukasz Stefan e-mail: pcpr@namyslow.pl 
Kluczbork 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kluczborku 
42-200 Kluczbork, ul. Rynek 1 tel. 77 418 73 66
Brzeg 
Brzeskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE  
49-300 Brzeg, ul. Młynarska 12, Brzeg A, tel. 606 649 752 
osoba do kontaktu: Ewa Bruzi e-mail: ebruzi@onet.eu  
strona internetowa: www.wshe.edu.pl 
Olesno 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie  
46-300 Olesno, ul. Dworcowa 13, tel. 609 142 069 
osoba do kontaktu: Maria Podgórska e-mail: utw.olesno@wp.pl
Dobrodzień 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury 
i Sportu, 46-380 Dobrodzień, Pl. Wolności 24, tel. 34 35 75 346 
osoba do kontaktu: Grażyna Sawicka 
Opole 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu  
45-064 Opole, ul. Damrota 6, tel. 605 949 318  
osoba do kontaktu: Halina Łubniewska e-mail: sutw.opole@gmail.pl 
strona internetowa: www.facebook.com/sutw.opole
Zawadzkie 
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Zawadzkiem  
47-120 Zawadzkie, Dębowa 11, tel. 77 461 64 29  
osoba do kontaktu: Danuta Prychidna e-mail: uniwerytetzaw@interia.pl
Niemodlin 
Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
49-100 Niemodlin, ul. Mikołaja Reja 1 tel. 77 46 060 96  
osoba do kontaktu: Maria Jańczuk,  strona internetowa:  
www.okniemodlin.org, www.utwglucholazy.blog.onet.pl
Nysa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie 
ul. Armii Krajowej 21, 48-300 Nysa, tel. 531 020 887 lub 77 43 32 256A 
osoba do kontaktu: Michalina Danuta Podgórni  
e-mail: utwnysa@wp.pl, strona internetowa: www.utwnysa.pl

Korfantów 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum  
im. Czesława Niemena w Korfantowie 
48-317 Korfantów, ul. . Mickiewicza 1, tel. 77 43 19 127  
osoba do kontaktu: Józef Maziak e-mail: uniwer3w@wp.pl
Krapkowice 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krapkowicach 
47-300 Krapkowice, ul. Sienkiewicza 9, tel. 733 748 902  
osoba do kontaktu: Ludomira Kamińska  
e-mail: uniwersytet-krapkowice@wp.pl  
strona internetowa: www.uniwersytet-krapkowice.pl 
Strzelce Opolskie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, tel. 604 915 083  
osoba do kontaktu: Izabela Stalska 
Prudnik 
Uniwersytet Złotego Wieku “Pokolenia” w Prudniku 
48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2, tel. 884 093 686  
osoba do kontaktu: Regina Sieradzka e-mail: przyjaciele.1.lo@wp.pl
Prudnik 
Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7, tel. 600 910 360  
osoba do kontaktu: Wioletta Boberska e-mail: utw@vp.pl  
strona internetowa: www.utwp.jimdo.com 
Głuchołazy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach  
48-340 Głuchołazy, ul. Boh. Warszawy 7, tel. 77 439 16 98 wew. 40  
(we wtorki i środy od 13 do 15)  
osoba do kontaktu: Barbara Morajko e-mail: utwglucholazy@onet.pl 
strona internetowa: www.utwglucholazy.blog.onet.pl
Kędzierzyn-Koźle 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Aleja Jana Pawła II 27, tel. 665 507 100 
osoba do kontaktu: Ewa Pisarzewska e-mail: utwkkozle@interia.pl 
strona internetowa: www.sutwkedzierzynkozle.pl
Kędzierzyn-Koźle 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej  
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 10, tel. 507 133 062  
osoba do kontaktu: Eugenia Brunagiel

Lista Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie województwa opolskiego:

Agnieszka Bąkowska

Sprawozdanie z „Dnia 
Ekologa 2015”

Coraz częściej w  mediach lub materiałach prasowych 
możemy spotkać się z informacjami, które dotyczą tak bli-

skiego, choć jednocześnie tak dalekiego nam tematu jakim 
jest zanieczyszczenie środowiska. Każdy z  nas, w  różnych 
sytuacjach przynajmniej raz spotkał się z takimi pojęciami jak 
recykling, segregacja śmieci czy też oszczędzanie energii lub 
wody. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne 
są to tematy. To w jaki sposób będziemy gospodarować odpa-
dami, a także to czy swoim zachowaniem przyczyniamy się do 
zanieczyszczania środowiska czy wręcz odwrotnie– staramy 
się o nie dbać, będzie miało swoje skutki w przyszłości. Właśnie 
na te istotne kwestie starali się zwrócić uwagę studenci III roku 
Pracy socjalnej z Uniwersytetu Opolskiego. Wraz z opiekunem 

i jednocześnie inicjatorką projektu dr Eweliną Konieczną prze-
prowadzili w dniu 12 maja br. „Dzień Ekologa”. Projekt skiero-
wany był do pacjentów Oddziału Dziennego Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu. 

Dzień rozpoczął się od spotkania z p. Alicją Argier– tera-
peutką zajęciową, która przedstawiła studentom regulamin 
funkcjonowania placówki, a także pokazała gdzie będą odby-
wały się wszystkie zajęcia. Po tym krótkim wprowadzeniu, 
wszyscy z pełnym zaangażowaniem przystąpili do realizowa-
nia programu dnia. Pierwszym punktem zgłębiania tajników 
szeroko pojętej wiedzy ekologicznej była wspólna gimna-
styka. W jej trakcie uczestnicy nie tylko mieli okazję do zapo-
znania się z ćwiczeniami, które poprawią ich kondycję fizyczną 
i przyczynią się do zwiększania ich aktywności ruchowej, ale 
również była to doskonała okazja do swobodnej rozmowy na 
temat zdrowego odżywiania, prowadzenia aktywnego trybu 
życia. Zajęcia gimnastyczne połączone były z  elementami 
relaksacji, w trakcie której każdy z uczestników mógł wyobra-
zić sobie najpiękniejsze, wolne od wszelkich zanieczyszczeń 
miejsce gdzie chciałby znaleźć się chociażby na kilka minut. 
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Następnie wszyscy mieli okazję wziąć udział w wykładzie 
pt. „Jak należy dbać o naszą planetę?”. Jego tematyka koncen-
trowała się głównie na zachęceniu wszystkich słuchaczy do 
tego, aby starali się swoim zachowaniem zapobiegać skutkom 
złego gospodarowania odpadami. Przybliżone zostały rów-
nież działania podejmowane w  ramach procesu recyklingu 
oraz tzw. upcyklingu – czyli kreatywnego wykorzystania nie-
potrzebnych już rzeczy. Zwrócona została także uwaga, na trzy 
główne zasady gospodarowania odpadami czyli: zapobiega-
nie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie tych, których powstaniu 

nie mogliśmy zapobiec. Każdy z uczestników otrzymał rów-
nież ulotkę, która zwierała praktyczne porady recyklingowe. 
Wykład dawał również uczestnikom możliwość wykazania się 
swoją wiedzą i  kreatywnym podejściem do takich tematów 
jak:

• odpady i ich segregacja,
• recykling i upcykling,
• eko myślenie i eko moda czyli jak w praktyce zastoso-

wać porady recyklingu.

Dzień Ekologa 2015  w obiektywie (foto. E.Konieczna)
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje o studiach na kierunku 

Praca socjalna można uzyskać w sekretariacie  
Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole  
tel. (77) 452 74 21, e-mail: inp@uni.opole.pl

Pytania do komisji rekrutacyjnej  
należy kierować do: 

mgr inż. Masnyk Łukasz  
tel. 77-452-7439, e-mail: lukasz.masnyk@uni.opole.pl

mgr Grabińska Barbara  
tel. 77-452-7421, e-mail: inp@uni.opole.pl

mgr Mazurkiewicz Bartosz  
tel. 77-452-7439, e-mail: bmazurkiewicz@uni.opole.pl

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pokoje: 317, 321.

Strona internetowa kierunku:  
www.pracasocjalna.uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski: Praca socjalna; Pedagogika – Pracownik 
Służb społecznych z jęz. niemieckim

Zainteresowanych informujemy, że w  roku akademickim 
2015/2016 w Uniwersytecie Opolskim prowadzona będzie 

rekrutacja na studia na kierunku: Praca socjalna – studia 3 let-
nie licencjackie w  systemie stacjonarnym i  niestacjonarnym 
(zaocznym). Studia przygotowują do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy 
społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecz-
nych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecz-
nych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życio-
wych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego 
w  różnorodnych grupach i  środowiskach. Kierunek „Praca 
socjalna” wzbogaca ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Opol-
skiego dostosowując ją do zmieniających się potrzeb regionu, 
w tym szczególnie odpowiada na zagrożenia demograficzne. 
Opolszczyzna jest regionem o wyjątkowo niekorzystnej sytu-
acji demograficznej, co wiąże się z koniecznością rozbudowy 
profesjonalnej sieci wsparcia w instytucjach socjalnych. Także 
emigracja zarobkowa, a co za tym idzie dezorganizacja rodziny, 
zjawiska Eurosieroctwa, to specyficzne dla regionu problemy 
społeczne. Tym samym kierunek ten wspiera jeden ze strate-
gicznych priorytetów Uniwersytetu w kierunku budowy cen-
trum kompetencji dla regionu.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:
• Posiada pełne kwalifikacje i uprawnienia do wykony-

wania zawodu pracownika socjalnego w świetle prze-
pisów o pomocy społecznej.

• Posiada kwalifikacje do pracy z  dziećmi i  młodzieżą 
oraz dorosłymi, a  także seniorami, która ma na celu 
umożliwienie osobom i  rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości.

• Może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia 
– magisterskich

Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kompe-
tencje specjalizacyjne:

• Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne stra-
tegie rozwiązywania problemów społecznych, organizo-
wać lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, 
realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.

• Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowi-
skiem, potrafi organizować różnorodne formy samopo-
mocy.

• Potrafi organizować współdziałanie placówek oświato-
wych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem 
lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowy-
wać i wdrażać programy profilaktyczne.

• Potrafi diagnozować i  prognozować zjawiska rzeczywi-
stego i  potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjali-
stycznego doradztwa społecznego.

• Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin 
i  grup w  placówkach pomocowych, interwencyjnych, 
opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach 
kompensacji sieroctwa społecznego.

• Wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowo-
czesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi katego-
riami podopiecznych.

• Posiada różnorodne umiejętności wykorzystywane 
w polu skutecznego działania społecznego, jest etycznym 
i profesjonalnym działaczem społecznym.

• Posiada rozwinięte umiejętności z  zakresu komunikacji 
interpersonalnej.

• Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i  grup 
wykluczonych stając się ich rzecznikiem w  warunkach 
zmian socjo-strukturalnych, politycznych i ekonomicznych.

• Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdzia-
łające nierównościom społecznym, politycznym i eko-

nomicznym odwołując się do idei sprawiedliwości spo-
łecznej.

Co można robić po tych studiach?
• Absolwent może być zatrudniany w  jednostkach 

pomocy społecznej organizujących wsparcie dla osób, 
które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa; 
sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnospraw-
ności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy 
w  rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodziet-
ności; bezradności w  sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
trudności w  integracji cudzoziemców, którzy uzy-
skali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą; trudności w  przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego; alkoho-
lizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i  sytuacji 
kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. 
w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy 
społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, 
ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wspar-
cia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z  zabu-
rzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, 
domach dla matek z  małoletnimi dziećmi i  kobiet 
w ciąży, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz 
klubach samopomocy. Może podejmować zadania 
w  zakresie wspierania rodziny w  placówkach wspar-
cia dziennego prowadzonych w  formie: opiekuńczej, 
w  tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i  ognisk 
wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także 
zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placów-
kach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych 
na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzęd-
nych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

• Może być zatrudniany w  socjalnych organizacjach 
pozarządowych realizujących misję pomocy i  samo-
pomocy, w tym także tworzyć i  rozwijać lokalne sys-
temy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców 
oraz być organizatorem wolontariatu w  środowisku 
lokalnym

Najważniejsze przedmioty wykładane w  toku stu-
diów dla kierunku Praca socjalna

• Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
• Metodyka pracy socjalnej
• Podstawy prawa
• Psychologia ogólna i społeczna
• Polityka społeczna
• Problemy i kwestie społeczne
• Metodologia badań społecznych
• Projekt socjalny
• Rodzinne poradnictwo socjalne
• Gerontologia społeczna
• Pomoc społeczna
• Instytucje wsparcia społecznego w krajach Unii Euro-

pejskiej
• Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy socjalnej
• Umiejętności terapeutyczne w pracy socjalnej
• Społeczeństwo obywatelskie i  socjalne organizacje 

pozarządowe.
• Patologie społeczne
• Profilaktyka społeczna
• Praca z dzieckiem w rodzinie zagrożonej

Bardzo interesującą propozycją uruchamianą także w roku 
akademickim 2015/2016 jest specjalność na kierunku Peda-
gogika: Pracownik służb społecznych z językiem niemieckim.

Specjalność: PRACOWNIK SŁUŻB SPOŁECZNYCH 
Z  JĘZYKIEM NIEMIECKIM – przygotowuje organizatorów 
i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różno-
rodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb 
życiowych podopiecznych, zapobiegania i  wychodzenia 
z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także 
do działania społecznego w różnorodnych grupach i  środo-
wiskach. Specjalność przygotowuje również do poruszania 
się po rynku usług społecznych i  do rozwijania kontaktów 
w tej sferze z instytucjami niemieckojęzycznymi (np. Niemcy, 
Luksemburg, Belgia, Holandia). Ma służyć do zwiększenia 
poczucia pewności siebie związanej z używaniem języka nie-
mieckiego. Przygotowuje także do podstawowej komunika-
cji w  języku niemieckim z klientami instytucji pomocowych 
w Polsce, którzy nie znają języka polskiego.

Najważniejsze przedmioty wykładane w  toku stu-
diów dla kierunku Pedagogika, specjalność Pracownik 
służb społecznych z językiem niemieckim:

• Wprowadzenie do pracy socjalnej
• Podstawy prawa dla pracowników służb społecznych
• Projekt międzynarodowy
• Globalna i lokalna polityka społeczna
• Globalne problemy i kwestie społeczne
• Poradnictwo specjalistyczne
• Instytucje pomocy społecznej w krajach EU
• Metodyka działań społecznych
• Podstawy komunikacji w  działaniu społecznym w  j. 

niemieckim
• Specjalistyczne piśmiennictwo niemieckojęzyczne
• Lokalne i  regionalne strategie rozwiązywania proble-

mów społecznych

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów
Absolwent studiów I  stopnia na kierunku Praca socjalna 

może kontynuować naukę na następujących kierunkach stu-
diów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: 
Pedagogika specjalności: pracownik służb społecznych z  j. 
niemieckim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, peda-
gogika resocjalizacyjna, pedagogika pracy z  doradztwem 
zawodowym, pedagogika kulturalno – oświatowa, Socjologia, 
Nauki o rodzinie, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
upcyklingu, w  trakcie których każdy z  uczestników mógł 
własnoręcznie wykonać biżuterię, etui na telefon, ozdoby 
domowe lub organizer na najpotrzebniejsze rzeczy. Do 
stworzenia każdej z  tych rzeczy wykorzystano materiały, 
które z pewnością znajdują się w każdym domu. Oczywiście, 
wykonanie tych przedmiotów jest czasochłonne, jednak efekt 
z  pewnością wart jest tego poświęcenia. Stworzone wspól-
nymi siłami dzieła, świetnie nadają się na okolicznościowe pre-
zenty. Kolejnym elementem programu były zabawy o tema-
tyce ekologicznej. Wszyscy uczestnicy zajęć tworzyli wspólnie 
hasła związane z  ochroną środowiska, zastanawiali się, co 
mogą zabrać ze sobą na ekologiczną wyspę. Dobrej współ-
pracy, a także bardzo dobrej koordynacji ruchowej wymagała 
zabawa pt. „Ziemia nie lubi odpadów”, w trakcie której uczest-

nicy podzieleni na dwie grupy, musieli utrzymać w powietrzu 
kartki, na których narysowane były różne odpady zanieczysz-
czające środowisko. 

W ramach podziękowania każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Całość obchodów Dnia Ekologa prze-
biegała w bardzo ciepłej atmosferze, pełnej twórczych pomy-
słów dotyczących dbania o naszą planetę. Wszystkie zaplano-
wane cele, takie jak zwiększenie świadomości ekologicznej, 
zapoznanie się z najważniejszymi terminami odnoszącymi się 
do prawidłowego procesu gospodarowania odpadami, pro-
pagowanie prowadzenia zdrowego stylu życia oraz integracja 
i dobra zabawa zostały w pełni osiągnięte. Ten dzień z pew-
nością przyczynił się do tego, że więcej osób będzie bardziej 
odpowiedzialnie podchodzić do problemu zanieczyszczania 
naszej planety.



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


