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Wstęp

P

rzedstawiamy Państwu pierwszy Biuletyn Informacyjny Obserwatorium Integracji

Społecznej ROPS w Opolu.

Obserwatorium powstało na podstawie umowy zawartej 9 czerwca 2009 r. między
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (jednostką Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej) a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w zakresie realizacji zadania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”
w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Działania OIS-u mają służyć wszystkim podmiotom i instytucjom działającym w obszarze aktywnej polityki społecznej, a zwłaszcza instytucjom gminnym i powiatowym,
tj. ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie.

Mamy nadzieję, że wyniki przeprowadzonych w OIS badań i analiz przyczynią się do
lepszego rozpoznania problemów i zjawisk społecznych regionu, zwłaszcza tych dotyczących osób i rodzin wymagających wsparcia.

Biuletyn zawiera podstawowe informacje z działalności oraz najważniejsze badania
przeprowadzone w OIS w latach 2009-2011.

Dziękujemy wszystkim pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej regionu za aktywny udział w prowadzonych badaniach, licząc że ich wyniki będą przydatne
w Państwa codziennej pracy.

Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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Działalność OIS w latach 2009-2011
Działania OIS obejmują w szczególności:

Warszawie, a nadzorem organizacyjnym zajmuje się

l gromadzenie danych nt. problemów społecz-

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

nych występujących w środowiskach lokalnych;

W latach 2009-2011 zespół OIS przeprowadził

l monitorowanie działalności instytucji sprzyjają-

9 badań regionalnych, w tym jedno badanie stano-

cych aktywnej integracji;

l analizowanie skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy;

l zbieranie i udostępnianie istniejących opracowań, raportów;

l upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych
rozwiązań z zakresu pomocy społecznej;

l upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w regionie.

wiące część badania ogólnopolskiego oraz 12 analiz.
Ponadto na zlecenie ROPS w Opolu opracowano: Ekspertyzę demograficzną Grupy szczególnie zagrożone
wykluczeniem społecznym – aspekt demograficzny.
Woj. opolskie w latach 2009-2030 oraz Ekspertyzę Ekonomia społeczna w woj. opolskim. Bilans otwarcia.
We wszystkich badaniach i analizach znajdują
się wnioski i rekomendacje. Każde opracowanie przekazano władzom wojewódzkim, jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej regionu, a także

Zadania realizowane w OIS łączą 3 podstawowe
funkcje, tj.:

instytucjom nadzorującym (Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich i Instytutowi Rozwoju Służb Społecznych).

l funkcję badawczą - 3 badanie, monitorowanie
w regionie; 3 monitorowanie instytucji i pod-

Do najważniejszych działań doradczych realizowanych przez OIS należą:

miotów działających w sferze pomocy i integra-

l opracowanie rekomendacji dot. podziału środków

cji społecznej; 3 monitorowanie realizowanych

na projekty systemowe ośrodków pomocy spo-

w regionie projektów, programów i inicjatyw

łecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

poświeconych rozwiązywaniu problemów spo-

woj. opolskiego (w ramach Poddziałania 7.1.1

łecznych i aktywnej integracji;

i Poddziałania 7.1.2 PO KL) na lata 2010 i 2011;

i analizowanie zjawisk i problemów społecznych

l funkcję doradczą - formułowanie rekomendacji
i zmian w prowadzonych działaniach lub proponowanie nowych działań i rozwiązań;

l funkcję informacyjną - upowszechnianie wyników swojej działalności (w tym: tworzenie i aktu-

l opracowanie rekomendacji dot. potrzeb szkoleniowych pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
rodzinie na lata 2009, 2010 i 2011;

alizowanie bazy danych o instytucjach pomocy

l udział w aktualizacji dokumentów strategicznych

i integracji społecznej w regionie, upowszech-

Województwa Opolskiego: Wojewódzkiej strategii

nianie dobrych praktyk).

w zakresie polityki społecznej na lata 2002 – 2015
i Strategii rozwoju województwa opolskiego 2000-

Obserwatorium Integracji Społeczne w Opolu,
jako pierwsza tego typu placówka w kraju, formalnie
rozpoczęła działalność w sierpniu 2009 r.
Monitoring realizacji zadań merytorycznych
OIS prowadzi Instytut Rozwoju Służb Społecznych w
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2015;

l przedstawianie wyników badań i analiz na sesjach
Sejmiku Województwa Opolskiego oraz konferencjach organizowanych przez ROPS i inne instytucje,
w tym szkoły wyższe.

Lp.
1
2

3

4

5

6
7
8
9.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Tytuł analizy / badania

Rodzaj opracowania Termin opracowania

Diagnoza stanu zastanego – bilans otwarcia
analiza
Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów po3 analizy
mocy rodzinie w woj. opolskim (w 2009, 2010 i 2011 r.)
Pracownicy socjalni i doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych
centrach pomocy rodzinie w woj. opolskim – strukanaliza
tura i potrzeby w zakresie wykształcenia wg stanu na
30.06.2009 r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ocenie
pracowników socjalnych woj. opolskiego – wybrane zabadanie regionalne
gadnienia.
Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim - wielowymiarowa analiza porównawcza (dla 2008, 2009, i 2010 r.)
Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym
– aspekt demograficzny. Woj. opolskie w latach 2009
-2035
Bilans potrzeb gmin i powiatów woj. opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2010 r. i 2011 r.
Potrzeby informacyjne instytucji pomocy i integracji społecznej
Przemoc wobec osób starszych w województwie opolskim na podstawie informacji uzyskanych z ośrodków
pomocy społecznej
Monitoring i ocena efektywności działań prowadzonych
w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej – powstanie i działalność Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu
Pomoc społeczna w woj. opolskim w latach 2009-2010
w świetle obowiązującej sprawozdawczości
Instytucje wobec potrzeb osób starszych
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Tabela 1. Badania i analizy opracowane w OIS w latach 2009 - 2011 r.

wrzesień 2009
wrzesień 2009
listopad 2010
marzec 2011

wrzesień 2009

październik 2009

3 analizy

październik 2009
marzec 2010
marzec 2011

Ekspertyza
demograficzna

listopad 2009

2 badania
regionalne
badanie regionalne

styczeń-luty 2010
styczeń-luty 2011
marzec-kwiecień
2010

badanie regionalne

maj-czerwiec 2010

analiza

wrzesień 2010

analiza

maj 2011

badanie regionalne
w ramach badania czerwiec-lipiec 2010
ogólnopolskiego

Województwo opolskie w świetle Diagnozy społecznej
analiza
2009
Ekonomia społeczna w woj. opolskim. Bilans otwarcia
Ekspertyza
Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwbadanie regionalne
działanie wykluczeniu społecznemu
Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z babadanie regionalne
dania jakościowego przeprowadzonego w woj. opolskim
System wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie
w woj. opolskim – stan aktualny i docelowy do 2025 r.
Domy pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie choanaliza
rych oraz środowiskowe domy samopomocy dla zaburzonych psychicznie
Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych, korzystających
badanie regionalne
z pomocy społecznej w woj. opolskim

sierpień 2010
październik 2010
październik 2010
czerwiec 2011

maj-czerwiec 2011

październik 2011
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Wszystkie badania i analizy wraz z rekomenda-

l Zamieszczenie wybranych badań i analiz w publi-

cjami zamieszczone są na stronie internetowej OIS

kacjach własnych ROPS w Opolu (o problematyce

www.ois.rops-opole.pl, a także wraz z innymi informa-

osób starszych i niepełnosprawnych) oraz wydaw-

cjami – przekazywane w wersji elektronicznej na adresy

nictwie naukowym pod redakcją P. Roztropowicza,

mailowe osób zapisanych do bezpłatnego newsle�era.

Wyd. Edi�o Silesia (Górnośląskie Centrum Kultury
i Spotkań im. J.v. Eichendorffa w Łubowicach

Do najważniejszych działań informacyjnych OIS należą:

(o pomocy społecznej w woj. opolskim po wejściu

l utworzenie i aktualizacja strony internetowe OIS;

do UE).

l wysyłanie bezpłatnego newsle�era;
l audycje tematyczne na antenie Radia Opole i Radia Plus (powstanie OIS, najważniejsze problemy
społeczne w woj. opolskim, ubóstwo w regionie);

l Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej woj. opolskiego – publikacja książkowa;

Oprócz wymienionych działań pracownicy OIS
uczestniczyli w wielu szkoleniach, seminariach i spotkaniach poświeconych najważniejszym problemom
społecznym regionu i kraju.

6
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Uczestnicy szkolenia dla pracowników OIS w Białobrzegach w dniach 10 – 13 maja 2011 r.

Uczestnicy szkolenia dla pracowników OIS w Białobrzegach w dniach 7 – 10 czerwca 2011 r.
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Najważniejsze badania przeprowadzone w OIS w latach 2009-2011

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
w ocenie pracowników socjalnych
województwa opolskiego
wybrane zagadnienia
Badanie przeprowadzono w październiku 2009 r.
na podstawie przygotowanej ankiety, którą rozesłano

n pracownicy socjalni woj. opolskiego to grupa za-

do wszystkich 71 ośrodków pomocy społecznej w woj.

wodowa silnie sfeminizowana – zaledwie 4 proc.

opolskim.

badanych stanowią mężczyźni. Struktura wieku

Celem głównym badania było uzyskanie opinii pracowników socjalnych woj. opolskiego na temat działań
prowadzonych w gminie na rzecz aktywnej integracji
i ograniczenia obszarów wykluczenia społecznego.
Badania miały również na celu uzyskanie wybranych informacji dotyczących:

l cech społeczno-zawodowych grupy pracowników
socjalnych;

8

Na podstawie badań ustalono, że:

pracowników socjalnych wskazuje na przewagę
grupy wiekowej 31-50 lat (61 proc.);

n wśród respondentów przeważają mieszkańcy wsi
(33,1 proc.) i małych miast – do 10 tys. mieszkańców (25,1 proc.), 24,2 proc. mieszka w miastach do
50 tys. mieszkańców;

n sytuacja materialna pracowników socjalnych kształtuje się niekorzystnie – prawie 44 proc. określa
dochód przypadający na jednego członka rodziny

l instytucji, w ramach których prowadzone są dzia-

w przedziale 801 – 1200 zł ne�o, tylko 14,1 proc.

łania zmierzające do ograniczenia wykluczenia

badanych deklaruje dochód na osobę w rodzinie

społecznego w gminie.

pow. 1601 zł ne�o, przy czym wyższe dochody ob-

opolskiego posiada wykształcenie wyższe (53,3

dochodzi do paradoksu, polegającego na tym, że

proc.), natomiast 46,7 proc. legitymuje się wy-

dochody pracownika socjalnego są porównywalne

kształceniem średnim (więcej osób z wyższym

z wysokością świadczeń udzielanych jego klien-

wykształceniem kierunkowym zatrudnionych jest

tom. Warto podkreślić, że niekorzystna sytuacja

w ośrodkach miejskich – o prawie 18 pkt. proc.).

materialna obserwowana jest w tym środowisku

Warto podkreślić, że w badaniach ogólnopolskich

już od lat 90-tych. W badaniach ogólnopolskich

wykształcenie wyższe posiadało jedynie 6 proc.

(1995 r.), a także innych badaniach prowadzonych

badanych, a ponad 20 proc. zatrudnionych nie

w poszczególnych województwach, ponad połowa

posiadało odpowiednich kwalifikacji do wykony-

pracowników socjalnych wskazała, że ich sytuacja

wania zawodu (brak policealnej lub pomaturalnej

finansowa jest trudna. Respondenci podkreślali,

szkoły dla pracowników socjalnych) 2. Mimo iż,

że trudności materialne wpływają na poziom za-

nieco lepsza sytuacja występowała wówczas

dowolenia z pracy, obniżając dodatkowo pres�ż

w woj. opolskim, gdzie wyższe wykształcenie po-

zawodu i skuteczność wykonywanej pracy ;

siadało 17,5 proc., to obecnie stan wykształcenia

n ważnym elementem sytuacji zawodowej pracowni-

pracowników socjalnych województwa znacznie

1

ków socjalnych jest stan i struktura wykształcenia.'(
Większość pracowników socjalnych województwa
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serwowano częściej w ośrodkach miejskich. Często

się poprawił 3. Ponadto – prawie 38 proc. badanych posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe
w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie

ሀ#!ἀᜀ/ऀ+<ऀ4ᨀ1ᤀᬀ*(;&ᜀऀ$ἀᨀ:ᴀᜀ1#ऀ)ऀἀᜀ(ᨀᬀᰀ&2ऀᨀ$ᤀᜀ!*H&'#&2ऀ)᠀ऀ$ἀᰀ&ᨀ)ᬀᤀ!A)ऀ/ᨀ&(ᰀᴀᬀ#&2
Wykres 1.
Dominujące problemy w rejonach opiekuńczych wg pracowników socjalnych
%

Źródło: opracowanie własne OIS w Opolu

=ᄀ1ሀ%က/܀က$ᄀᔀᘀကᰀᔀ᐀ᴀᤀ܀ᰀ%ᔀ#᐀ᤀ܀Ѐ!:܀ᰀ܀Ѐ$က2"
1

Raport: Charakterystyka kadry pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych z punktu widzenia ich sytuacji społecznej,
zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej. Wyniki badań opublikowano w: Pracownik socjalny jako profesjonalista. Materiały Konferencji FORUM, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice 1998r., za: D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego, s. 105.

2

Ibidem, s. 106

3

A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane aspekty transformacji społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, 2002 (badania przeprowadzono w 1997r.), za: D.
Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego, s. 106

ᤀA

9
ᤀᨀ

Biuletyn informacyjny 1/2011 r.

pracownik socjalny oraz studiów podyplomowych,

proc. udzieliło w tym zakresie odpowiedzi nega-

a spośród osób, które nie dysponują dodatko-

tywnej;

wymi kwalifikacjami – prawie 60 proc. zamierza

n w opinii pracowników socjalnych problemy spo-

podjąć naukę w ciągu najbliższych 3 lat. Ważnym

łeczne najczęściej występujące w gminach woj.

aspektem wykształcenia pracowników socjalnych

opolskiego to: ubóstwo (21,3%), długotrwałe

jest również częsty udział w kursach i szkoleniach

bezrobocie (15,4%), niepełnosprawność (14,3%),

(prawie połowa badanych stwierdziła, że w ciągu

a także alkoholizm (13%);

ostatnich 3 lat uczestniczyła w szkoleniach od 2
do 5 razy, prawie 23 proc. – od 6 do 9 razy, a 10
i więcej szkoleń odbyło ponad 14 proc. badanych;

n pracownicy socjalni oceniają pres�ż swojego zawodu jako raczej niski - ok. 70 proc. wskazało na pierwsze trzy stopnie skali (od 1 do 6). Niską samoocenę
pres�żu zawodowego wskazuje większość badanych zarówno w oczach podopiecznych jak również
mieszkańców gminy. Co prawda sytuacja poprawiła
się po 2004 r. w związku z wejściem nowej ustawy

społecznym są osoby bezrobotne, bezdomne, żyjące w ubóstwie, czyli środowiska dotknięte deprywacją głównie w zakresie warunków materialnych 6.
Oznacza to, że przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu to obszar działania sytemu pomocy
społecznej, a ośrodek pomocy społecznej (OPS)
jest instytucją, która na terenie gminy pełni rolę
swoistego centrum działań;

o pomocy społecznej (nastąpiła zmiana wartości

n jednym z najpoważniejszych problemów sys-

na skali z pozycji 3 na 4), jednak porównując te

temu pomocy społecznej jest niewystarczający

wyniki z badaniami ogólnopolskimi przeprowadzo-

zakres stosowania pracy socjalnej.

nymi w 1995 r. okazuje się, że pracownicy socjalni

Ponad 70% badanych wskazało, że w ciągu

również oceniali pres�ż swojego zawodu jako niski

dnia pracy nie poświęca na pracę socjalną więcej

(ponad 60 proc. ustaliło ten pres�ż na pierwszych

niż 4 godziny, w tym aż 22,4% – nie więcej niż

trzech wartościach skali) . W badaniach CBOS

2 godziny. Zdecydowanie mniej tego czasu po-

z 1998 r. ustalono, że pracownicy nie cieszyli się rów-

święcają pracownicy w ośrodkach wiejskich. Wy-

nież zaufaniem klientów ośrodków. Podkreśla się, że

nika to również z wielkości rejonów opiekuńczych

te negatywne oceny (zarówno samoocena jak i oce-

(większe są w małych miejscowościach), ale także

na klientów) znajdowały również odzwierciedlenie

z innych powodów – badani najczęściej wskazywa-

w przekazach medialnych, nagłaśniających sytu-

li na: przeciążenie obowiązkami administracyjnymi

acje ekstremalne.

(prawie 30%), bierną postawę klientów (17,6%)

4

5

n poziom satysfakcji z wykonywanej pracy oceniany

oraz zbyt duży udział w procesie udzielania pomo-

był raczej wysoko (prawie 50 proc. badanych na

cy zadań wynikających z kodeksu postępowania

skali od 1 do 6 wskazało wartość „4”, a ok. 30 proc.

administracyjnego (17,4%).

– wartość „5”). Ponadto - większość responden-

10

W Polsce najbardziej zagrożone wykluczeniem

Szczególnie

trudna

sytuacja

występuje

tów (ponad 50 proc.) odpowiadała, że ponownie

w ośrodkach wiejskich, ponieważ w jednostkach

wybrałaby pracę w pomocy społecznej, a tylko 6,3

tych zazwyczaj nieliczna grupa pracowników

4

Ibidem, s. 104

5

Ibidem, s. 111

6

A. Jasińska-Kania i S. Łodziński, Wykluczeni z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy [w:] Wykluczeni. Wymiar społecznym materialny i etniczny,
red. M. Jarosz, s. 267
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Uczestnicy projektu systemowego OPS w Zawadzkiem w 2010 r. pn. „Program aktywizacji zawodowej
osób nieaktywnych zawodowo Lepszy start”

Pracownicy OIS przedstawiający wyniki badania na spotkaniu PTS

12

3

woj. opolskiego (69%) kontrakt socjalny jest

i innych metod aktywizujących klientów (19,2%);

ważnym instrumentem pracy socjalnej, ale

uzyskane wyniki potwierdzają wcześniej opisane

w niewielu przypadkach jest skuteczny. Tylko nieca-

opinie dotyczące działań, jakie gmina powinna

łe 13% stwierdziło, że kontrakt socjalny jest istotnym

podjąć w celu ograniczenia obszarów wykluczenia

narzędziem wzmacniającym skuteczność udzielanej

społecznego;

pomocy. Natomiast aż 17% respondentów wskaza-

n większość badanych uznaje, że wykluczenie

ło, że kontrakt jest zbędnym narzędziem i dodatko-

społeczne to długotrwały proces, którego przy-

wo obciąża pracę zadaniami administracyjnymi;

czyną jest brak zasobów finansowych, a skutkiem

n zdaniem badanych pracowników socjalnych in-

deprywacja potrzeb społecznych (53,3% odpo-

stytucje ekonomii społecznej są ważnym element

wiedzi). Prawie 28% respondentów stwierdziło,

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 35%

że wykluczenie jest zjawiskiem wielowymiarowym

stwierdziło, że na terenie gminy powinno istnieć

i trudnym do zdefiniowania, natomiast 10% bada-

Centrum Integracji Społecznej, 33% wskazało na

nych wskazuje, że wykluczenie społeczne należy

Centrum Aktywności Lokalnej, a 32% na Klub

definiować jako biedę i brak dochodów, pozwa-

Integracji Społecznej (aktualnie 16,4% badanych

lających na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

stwierdziło, że w ich gminie funkcjonuje CIS, pra-

Z odpowiedzi tych wynika, że większość pracowni-

wie 40% wskazało na KIS, a 9,5% – na CAL);

ków socjalnych wiąże pojęcie wykluczenia społecz-

n podobnie ważną rolę przypisano Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;

n w opinii ponad 46% pracowników socjalnych
pomoc społeczna jest raczej skuteczna, w tym
- tylko 3% uznało ją jako zdecydowanie skuteczną. Łącznie 23% stwierdziło, że pomoc udzielana
w gminie jest mało skuteczna (21% – raczej nieskuteczna, a 2% – zdecydowanie nieskuteczna).
Działania pomocy społecznej są lepiej oceniane
przez pracowników ośrodków wiejskich niż ośrod-

nego z deprywacją potrzeb materialnych (łącznie
63,4% odpowiedzi), natomiast prawie 30% ankietowanych wskazuje na wielowymiarowość pojęcia
i brak możliwości przyjęcia jednej definicji.
Niekorzystne zjawiska oraz mankamenty utrudniające
właściwe pełnienie przez pracowników socjalnych ich
roli zawodowej, to:

n zbyt mała liczba pracowników socjalnych i tym
samym – zbyt duża wielkość rejonów opiekuńczych,

ków miejskich. Wśród przyczyn nieskuteczności

n niski pres�ż zawodu pracownika socjalnego,

wskazywano najczęściej:

n niskie (niższe niż przeciętne w kraju) wynagro-

3

uzależnienie klientów od zbyt wysokich świad-

dzenie za trudną i stresogenną pracę,

czeń pieniężnych – bezczynność w poszukiwaniu

n przeciążenia pracy zadaniami administracyjny-

pracy lub uzyskaniu samodzielności (prawie 28%);

mi,

trudności w realizacji zadań ustawy o pomo-

n rozbieżności występujących między przepisami

cy społecznej (usamodzielniać i aktywizować)

prawnymi, w ramach których funkcjonuje pomoc

w związku ze zbyt szczegółowym powiązaniem

społeczna, zwłaszcza - zbyt mocne powiązanie

z kodeksem postępowania administracyjnego

ustawy o pomocy społecznej z przepisami KPA),

3
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zbyt mały zakres stosowania pracy socjalnej

n w opinii większości pracowników socjalnych

(prawie 27%);
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zawodowych (udział w dodatkowych szkoleniach,
kursach, studiach podyplomowych itp.);

n właściwa motywacja do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego (zainteresowanie pracą,
chęć udzielania pomocy, zainteresowanie sytuacją
klientów).
W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano najważniejsze rekomendacje obejmujące:

n kontynuowanie badań w zakresie zasygnalizowanych problemów (działania OPS-ów w zakresie aktywnych form wsparcia, współpraca z III sektorem);

n monitorowanie sytuacji w zakresie potrzeb
szkoleniowych w układzie poszczególnych gmin
województwa, w celu dostosowania szkoleń do
poziomu wykształcenia, stażu pracy i wieku pracowników socjalnych;

n ewaluację szkoleń oraz stopień ich przydatności w rozwoju metod pracy socjalnej;

n promowanie metod pracy socjalnej oraz upowszechnianie mało stosowanych metod pracy środowiskowej (organizowanie społeczności lokalnej,
poszukiwanie i współdziałanie z innymi partnerami
społecznymi itp.);

n niewielka przydatności nowych narzędzi pracy
socjalnej – kontraktu socjalnego;

czych i promocyjnych, mających na celu wsparcie

n niewystarczająca liczba instytucji wzmacniają-

gmin, zwłaszcza wiejskich, w których problemy

cych skuteczność pomocy społecznej: Centrów In-

społeczne występują w dużym nasileniu, szczegól-

tegracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,

nie w zakresie:

Centrów Aktywności Lokalnej;
Pozytywne zjawiska ustalone w badaniu to:

n bardzo dobry poziom wykształcenia pracowników, a także wysoki poziom dodatkowych
kwalifikacji zawodowych oraz duże umiejętności
zawodowe wynikające z długiego stażu pracy,

n wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji z pracy,
n chęć podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
14

n rozwijanie i upowszechnianie działań dorad-

3

zwiększenia liczby pracowników socjalnych,

3

zwiększenia liczby instytucji ekonomii społecznej,

3

aktualizowania gminnej strategii rozwiązywa-

nia problemów społecznych.
Wyniki badania przedstawiono m. in. na spotkaniu
z cyklu Metodologia badań społecznych „od kuchni”,
zorganizowanym przez Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w kwietniu 2010 r.
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Alkoholizm w domach pomocy społecznej

Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w województwie opolskim
Przesłanką przeprowadzenia badania na temat
nadużywania alkoholu w DPS były wyniki badania, przeprowadzonego w 2010 r. przez jednego z dyrektorów
domów pomocy społecznej woj. opolskiego.

mi uzależnionymi od alkoholu (tematyka szkoleń
winna być dostosowana do ich potrzeb);

n utworzenie specjalnego domu pomocy społecznej lub oddziału dla alkoholików możliwe

Celem głębszego rozpoznania zjawiska postano-

jest wyłącznie w ramach resortu zdrowia. W ten

wiono przeprowadzić badanie z nieco innej perspektywy.

sposób pracujący w nim specjaliści (lekarze, psy-

Badanie przeprowadzono w oparciu o metodę indywidu-

chologowie, terapeuci) mogliby skuteczniej pomóc

alnych wywiadów pogłębionych (IDI), a respondentami

osobom uzależnionym od alkoholu;

były osoby posiadające szeroką wiedzą praktyczną
i teoretyczną o analizowanych zagadnieniach (pracownicy DPS i PCPR).

n w opinii badanych nie należy tworzyć specjalnych domów pomocy społecznej dla osób
starszych nadużywających alkoholu, ponieważ

Z przeprowadzonego badania wynika, że w przypad-

techniki i metody terapii stosowane przez instytu-

ku ludzi starszych objętych pomocą instytucjonalną pro-

cje pomocy społecznej są w tych przypadkach nie-

blem alkoholizmu ma specyficzny charakter. Mimo, że ska-

skuteczne. Bez połączenia działań terapeutycznych

la tego problemu jest relatywnie mała, to skutki społeczne

z leczeniem odwykowych praca z dużą liczbą osób

w funkcjonowaniu domu pomocy społecznej są bardzo

nadużywających alkoholu jest bezowocna;

poważne.
Badanie przeprowadzone w grupie ekspertów,
wskazało, że:

n nadużywanie alkoholu przez osoby starsze

n w przepisach prawnych dotyczących kierowania i umieszczania osób nadużywających alkoholu
w domu pomocy społecznej występują istotne
mankamenty:

w domach pomocy społecznej to zjawisko margi-

3

nalne, obejmujące pojedyncze przypadki;

skutków nadużywania alkoholu w środowisku

n specyficzne zachowania i potrzeby mieszkańców nadużywających alkoholu wymagają pro-

brak skutecznych mechanizmów ograniczania

zamieszkania (mimo aktywności Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

wadzenia indywidualnej pracy socjalnej i terapii

3

uzależnień;

leczeniu odwykowemu, zwłaszcza osób kierowych

n zajmowanie się osobami uzależnionymi wyma-

trudności w nakłanianiu osób do poddania się

do DPS;

ga specjalistycznej wiedzy i umiejętności przede

3

wszystkim pracowników socjalnych, terapeutów

i form wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

i innych osób zajmujących się mieszkańcami;

chorych, wymagających całodobowej opieki i jed-

n badani respondenci wielokrotnie podkreślali

trudności w znalezieniu odpowiedniej opieki

nocześnie nadużywających alkoholu;

konieczność zwiększenia liczby szkoleń, warszta-

3

brak wystarczającej liczby placówek, które mo-

tów, poprawiających umiejętności pracy z osoba-

głyby zapewnić opiekę i wsparcie dla tego rodzaju

15
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klientów (częstym pensjonariuszem domu pomocy

na zmianę decyzji administracyjnej o skierowaniu

społecznej jest osoba bezdomna, nadużywająca

i umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej,

alkoholu, która z racji podeszłego wieku i niepeł-

w taki sposób, że następuje przeniesienie osoby

nosprawności jest tam kierowana; osoba nie mo-

do innej placówki lub jej powrót do środowiska

głaby przebywać w noclegowni lub schronisku dla

przy jednoczesnym zapewnieniu jej odpowiedniej

bezdomnych, ponieważ jest tam całkowity zakaz

pomocy i wsparcia (pod warunkiem, gdy jej stan

spożywania alkoholu. W związku z tym pracownik

zdrowia na to pozwala).

pomocy społecznej zmuszony jest kierować taką
osobę do DPS, ponieważ jego sytuacja zdrowotna
i społeczna wymaga podjęcia działań interwencyjnych i natychmiastowej pomocy;

Na podstawie powyższych wniosków ustalono
najważniejsze rekomendacje:
1.

w stosunku do starszych mieszkańców domu pomo-

n inaczej jest w przypadku, gdy alkoholizm miesz-

cy społecznej nadużywających alkoholu poprzez:

kańca pojawił się w trakcie jego pobytu w DPS
i zdarza się, że jest skutkiem przebywania w nowym

3zwiększenie

miejscu. Wówczas jest szczególnym wyzwaniem

umiejętności pracy z tymi osobami, zwłaszcza

dla pracowników domu, wymagającym intensyw-

w tych domach, w których ten problem występuje

nych działań terapeutycznych i zaradczych;

w większym zakresie;

n odebranie prawa do przebywania w DPS jest

3zwiększenie

w obecnych warunkach niemożliwe, ponieważ

umiejętności i kwalifikacje zawodowe pracowni-

pobyt jest dobrowolny, a główną przesłanką do

ków bezpośrednio zajmujących się pensjonariu-

umieszczenia osoby jest brak możliwości zapew-

szami nadużywającymi alkoholu;

niania jej odpowiedniej pomocy w środowisku

3rozpoznanie

rodzinnym lub sąsiedzkim;

wymi prawami wszystkich mieszkańców, także
tymi, którzy nadużywają alkoholu, a pozostałymi

liczby specjalistów posiadających

liczby szkoleń wzmacniających

potrzeb szkoleniowych pracow-

ników DPS zajmujących się osobami starszymi,

n występuje sprzeczność między podmioto-

w tym mającymi problem z alkoholem.
2.

wzmocnić
ków

mieszkańcami domu (na terenie domu można

współpracę

pomocy

pracowników

społecznej

i

ośrod-

powiatowych

centrów pomocy rodzinie z personelem do-

swobodnie spożywać alkohol, co jest zakazane

mów pomocy społecznej w zakresie uspraw-

w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych);

nienia

procedur

eliminujących

kierowanie

n w przypadku mieszkańca, który notorycznie

i umieszczanie w DPS osób starszych nadużywają-

łamie zasady panujące w domu, w tym spokój in-

cych alkoholu.

nych mieszkańców, i uporczywie zakłóca porządek
w domu, a wszelkie sposoby zmiany jego zachowania nie przynoszą poprawy, jedynym skutecznym
działaniem administracyjnym, który można względem takiej osoby uruchomić, jest zastosowanie art.
106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Pozwala on

16

wzmocnić skuteczności działań terapeutycznych

3.

stworzyć placówki i ośrodki pod nadzorem resortu
zdrowia i pomocy społecznej dla osób przewlekle
chorych, starszych, niepełnosprawnych, które
nadużywają alkoholu i wymagają intensywnych
działań leczniczo -terapeutycznych, prowadzonych
przez odpowiednich specjalistów.

Zadaniem polityki społecznej jest rozwiązywanie

l miejsce zamieszkania – wieś, mała miejscowość,

problemów społecznych i przeciwdziałanie skutkom

lub teren o słabym poziomie rozwoju;8

niekorzystnych zjawisk, które powodują wzrost zagro-

Z danych statystycznych opisujących działania

żenia ubóstwem lub wykluczeniem jednostek i grup

pomocy społecznej wynika, że wśród wielu powodów

społecznych.

udzielania pomocy społecznej pierwsze miejsce od

Działania polityki społecznej realizowane są przez

ponad 10 lat zajmują bezrobocie i związane z nim ubó-

administrację publiczną (samorządową i rządową) we

stwo. 9 W 2009 r. w woj. opolskim z powodu bezro-

współpracy z organizacjami pozarządowymi (trzecim

bocia udzielono pomocy 14 959 rodzinom, a z powodu

sektorem) oraz osobami i instytucjami prywatnymi.

ubóstwa – 14 692, co stanowi prawie 50 proc. ogólnej

Na poziomie lokalnym istotną rolę w ich realizacji pełni

liczby rodzin objętych pomocą. Wsparcie z powodu

samorząd gminny, będący najbliższej problemów i spraw

długotrwałej choroby udzielono 8 488 rodzinom (26 %),

obywateli.

a niepełnosprawności 7 444 rodzinom (23 %). Wielo-

Wyniki badań i analiz dowodzą, że jednym

dzietność rodziny była powodem udzielania pomocy

z najważniejszych problemów społecznych w Polsce jest

w 1 553 przypadkach, a niepełność rodziny stanowiła po-

nadal długotrwałe bezrobocie.7 Jest to obok ubóstwa

wód udzielenia wsparcia dla 3 138 osób (prawie 10 %).

i uzależnienia osób od świadczeń z pomocy społecznej,

Jednocześnie wśród klientów pomocy społecznej

zjawisko wymagające aktywnych działań pomocowych,

znajdują się osoby i rodziny (ok. 15 tys. - 37 proc.), które

zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób pozo-

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej od wielu lat

stających bez pracy.

(pow. 3), co utrudnia ich usamodzielnienie i prowadzi do

Bezrobocie może być jednocześnie przyczyną
i skutkiem deficytów jednostek oraz grup społecznych,

zjawiska „dziedziczenia biedy” (syndrom uzależnienia od
pomocy społecznej). 10

wpływając na poziom ubóstwa i zagrożenia wyklucze-

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyklu-

niem społecznym. Jednak wśród innych czynników, które

czeniu społecznemu, obejmujące przede wszystkim „pa-

w największym stopniu determinują trudną sytuację

sywne” formy wsparcia (świadczenia pieniężne, pomoc

wielu osób w Polsce wymienia się również:

rzeczową, usługi społeczne) okazały się nieskuteczne,

l niskie zarobki, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność;

l stan rodziny – wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka (dzieci);

l poziom edukacyjny – niski poziom wykształcenia,
kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy;

Biuletyn informacyjny 1/2011 r.

Aktywna polityka społeczna – przeciwdziałanie
wykluczeniu
w województwie opolskim społecznemu

a w wielu wypadkach przynosiły wręcz odwrotny skutek, powiększając zakres ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wywołały też nowe – niekorzystne zjawiska:
wyuczoną bezradność, zahamowanie aktywności życiowej, roszczeniowość osób korzystających ze świadczeń
społecznych.

7

M. Szylko-Skoczny, Wpływ bezrobocia na rozszerzenie się sfery ubóstwa, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne, perspektywa poznawcza., pod red.: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Warszawa 2010, s. 268

8

Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście ich wzajemnej współpracy,
a także głównych obszarów styku, Raport końcowy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009. s. 46

9

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych w naturze i usługach za I-XII 2009 r.

10

Bilans potrzeb gmin i powiatów woj. opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2010 r.
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Występujący w Europie Zachodniej kryzys i nie-

3.

powodzenie „państwa opiekuńczego”, spowodowały

lokalnych i znaczenia więzi społecznych dla budo-

konieczność dokonania zmian w polityce społecznej

wy kapitału społecznego;

i stworzenia nowego modelu działania określanego
w dokumentach UE jako aktywna polityka społeczna lub

4.

Główne założenia tej polityki obejmują:
1)

ograniczenie „pasywnych” form wsparcia na rzecz

bucyjnej funkcji programów socjalnych;
5.

organizacje obywatelskie;

prowadzenie działań skoncentrowanych na zatrudnieniu lub odbudowaniu zdolności do zatrudnienia;

3)

6.

pitał ludzki i budowania społeczeństwa opartego

nych, pozarządowych i prywatnych) w celu organi-

na wiedzy;

12

Cele aktywnej polityki społecznej zostały określone w:

7.

Traktacie Amsterdamski,
Traktacie Lizbońskim,

realizacji pełnego zatrudnienia;
8.

mach integracyjnych/reintegracyjnych;
9.

zwiększenie roli wolontariatu jako formy pracy

zawierającym dokument Europa 2020: Strategia

użytecznej społecznie oraz formy zdobycia kwali-

na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwo-

fikacji w przyszłej pracy zarobkowej;

ju sprzyjającego włączeniu społecznemu, który zakłada do 2020 r. zmniejszenie liczby mieszkańców
UE, żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa
o 25 proc., tj. ok. 20 mln osób. 13
Zarysowana w dokumentach unijnych koncepcja aktywnej polityki społecznej obejmuje:

2.

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podjęciu pracy lub udział w progra-

Strategii Zrównoważonego Rozwoju wraz z Otwar-

l komunikacie z marca 2010 r. Komisji Europejskiej

znaczenie sektora ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego i zatrudnienia subsydiowanego dla

Europejskiej Strategii Zatrudnienia,

tą Metodą Koordynacji.,

1.

rolę edukacji jako instrumentu inwestowania w ka-

koordynacji działań wszystkich instytucji (publiczzacji aktywnych form wsparcia.

l
l
l
l

znaczenie negocjacji zbiorowych, w tym dialogu
obywatelskiego, w którym aktywnie uczestniczą

aktywizowania i prowadzenia do samodzielności;
2)

akceptację postulatu utrzymywania równowagi
finansów publicznych oraz ograniczenie redystry-

polityka aktywizacji.11

10. podejmowanie działań aktywizujących nie tylko
pojedynczych klientów, ale również całych społeczności lokalnych, renesans środowiskowej pracy
socjalnej.14
Przyjęcie koncepcji aktywnej polityki społecznej nie
oznacza całkowitej rezygnacji z pasywnych form pomocy.

decentralizację i wzrost znaczenia samorządu lo-

Wskazuje się raczej na zmianę paradygmatu. Pasywne

kalnego;

formy pomocy winny być uruchamiane po wyczerpaniu

zasadę pomocniczości państwa oraz wzrost znaczenia trzeciego sektora;

18

uznanie przez państwo podmiotowości wspólnot

działań aktywizacyjnych, gdy pełne usamodzielnienie się
grup bądź środowisk społecznych jest niemożliwe.

11

M. Rymsza, Aktywna polityk aspołeczna w teorii i praktyce [w:] T. Kaźmierczuk, M. Rymsza. W stronę aktywnej polityki społecznej. Instytut Spraw Publicznych.
W-wa 2003r., s.29-30

12

Okazuje się, że najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania lub przeciwdziałania skutkom długotrwałego bezrobocia jest budowanie systemu wsparcia,
którego podstawą jest aktywizowanie, wzmacniania umiejętności społecznych, w tym szczególnie umiejętności i kompetencji zawodowych).

13

Bruksela 3.03.2010 r., KOM(2010) 2020, za: P. W. Zawadzki, Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem [w:] Polityka publiczna wobec
ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Elipsa, W-wa 2010r., s. 57-72

14

M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza. W stronę aktywnej polityki społecznej.
Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2003. s. 29-30
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Wykres 2. Liczba beneficjentów uczestniczących w różnorodnych formach aktywnej integracji
– ogółem w powiatach

Źródło: opracowanie własne OIS w Opolu

Głównym celem aktywnej polityki społecznej

instytucją zarobkowania, gdyż zapewnia także uczestnic-

winny być działania zmierzające do zatrudnienia lub in-

two w życiu społecznym, miejsce w strukturze społecz-

nego uaktywnienia, prowadzącego do pracy zawodowej,

nej, pres�ż, kontakty i inne dobra niematerialne, których

osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych tym

państwo nie może dostarczyć. 16

zjawiskiem.15 Aktywizacja winna przebiegać stopniowo,

Szczególną grupę odbiorców aktywnej polityki społecz-

a wejście na rynek pracy i usamodzielnienie winno być

nej stanowią osoby i rodziny długotrwale bezrobotne

ostatnim etapem tego procesu. To jeden z najbardziej

i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będą-

skutecznych sposobów przeciwdziałania marginalizacji i

ce w wieku aktywności zawodowej, niepracujących,

wykluczeniu społecznemu - Praca jest czymś więcej niż

w tym:

15

R. Szarffenberg, Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. [w:] G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.). Polityka społeczna. PWN. Warszawa. s 407

16

M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji [w:] Polityka aktywizacji w Polsce, red. A. Karwacki,
H. Kaszyński. Toruń 2008., s. 53

19

Biuletyn informacyjny 1/2011 r.

1.

młodzież (szczególnie osoby opuszczające placów-

n metodę i technikę ankiety w zakresie określenia

ki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,

zakresu i sposobu działania podmiotów ekonomii

znajdujące się w procesie usamodzielnienia);

społecznej w woj. opolskim (kwes�onariusz ankiety

2.

kobiety;

przekazano do wszystkich 34 podmiotów ekonomii

3.

osoby powyżej 50 roku życia;

społecznej w województwie – wg stanu na 2010 r.).

4.

niepełnosprawni;

5.

długotrwale bezrobotni;

Badanie dostarczyło następujących wniosków.

6.

mieszkańcy terenów wiejskich.

1)

nadal najpoważniejszym problemem społecznym

Głównymi formami aktywizacji są:
3

edukacja,

3

szkolenia,

3

rehabilitacja,

3

psychoterapia i socjoterapia,

3

programy prozdrowotne.

jest utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie, będące przyczyną biedy, marginalizacji
i wykluczenia społecznego jednostek i grup
społecznych. Jednocześnie działania państwa
i samorządu, których celem jest ograniczanie tych
zjawisk, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zwiększeniu liczby miejsc pracy służy także:

Podkreśla się, że w działaniach instytucji państwa

l zatrudnienie subsydiowane, chronione i socjalne

oraz instytucji regionalnych i lokalnych występują

w trzecim sektorze (gospodarka społeczna),

mankamenty, do których należą przede wszyst-

l metody podwyższania niskich płac, zazwyczaj

kim:

z pominięciem podwyżek płacy minimalnej (zwolnienia podatkowe i składkowe, dodatki aktywiza-

n brak planowania i koordynacji działań,

cyjne, kredyty podatkowe, czasowe zachowanie

n doraźny charakter wielu koncepcji,

praw do pomocy po podjęciu zatrudnienia).

17

n trudności w programowaniu działań,
n niewystarczające umiejętności organizacyjne

Celem badania, przeprowadzonego w październiku
2010 r., było określenie zakresu działań podejmowanych

i zarządcze,

w ramach aktywnej polityki społecznej przez różne pod-

n brak współdziałania i prowadzenia dialogu

mioty i instytucje województwa opolskiego (instytucje

społecznego, w tym znikomy udział współdziałania

pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe

poszczególnych instytucji oraz partnerstwa mię-

działające w obszarze ekonomii społecznej).

dzysektorowego;

W badaniu wykorzystano 3 metody badawcze:

n analizę dokumentów zastanych (desk research): sprawozdania pomocy społecznej, WUP
w Opolu, opracowania własne OIS;

17

20

po okresie przemian ostatniego 20-lecia w Polsce

2)

wskazuje się, że istotną rolę w podejmowaniu działań określonych mianem aktywnej polityki społecznej
wino pełnić planowanie działań oparte o szczegółową
diagnozę problemów społecznych. Choć wszystkie

n metodę wywiadu – przyjęto dwa modele

jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powia-

prowadzenia wywiadów: indywidualne wywiady

ty) opracowały Strategie rozwiązywania problemów

pogłębione (IDI) oraz zogniskowane wywiady

społecznych, to mają one deklaratywny charakter, tj.

grupowe (FGI), przeprowadzone z ekspertami

brak w nich informacji o źródłach i zakresie finanso-

i realizatorami projektów systemowych;

wania planowanych działań;

R. Szarffenberg, Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. [w:] G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.). Polityka społeczna. PWN. Warszawa. s 404
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Wykres 3. Podmioty gospodarki społecznej w województwie opolskim z podziałem na poszczególne powiaty

OBSZARY DZIAŁANIA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

PODMIOTY AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

RYNEK PRACY

INSTYTUCJE POMOCY
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

• Powiatowe Urzędy Pracy
• Wojewódzkie Urzędy Pracy
• Pracodawcy
• Pracodawcy oferujący subsydiowane
miejsca pracy

SYSTEM EMERYT-RENT

• Ośrodki Pomocy Społecznej

• ZUS

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

• KRUS

• Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

• Działania ustawodawcy

• Organizacje pozarządowe

• Organizacje pozarządowe

INSTRUMENTY AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ
• Realizacja projektów systemowych
i konkursowych w ramach POKL

• Realizacja projektów systemowych
i konkursowych w ramach POKL

• Staże i przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy

• Praca socjalna

• Stypendia dla osób kontynuujących
naukę

• Programy aktywności lokalne

• Kontrakt socjalny
• Zatrudnienie socjalne (Kluby integracji Społecznej, Centra Integracji
społecznej, Spółdzielnie Socjalne),

• Programy specjalne
• Zatrudnienie subsydiowane
(zakłady pracy chronionej,
umowy z pracodawcami)

• Zwiększenie poziomu aktywności
zawodowej obywateli ( podniesienie
wieku przechodzenia na emeryturę
likwidacja przywilejów branżowych,
realizacja programów – aktywizacja
zawodowa osób pow. 50 r. życia
poprzez zatrudnienie w mało atrakcyjnych obszarach (rynek usług opiekuńczych)

• Zatrudnienie chronione (warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności
zawodowej).

WSPÓLNE DZIAŁANIA SŁUŻB ZATRUDNIENIA
I SŁUŻB SPOŁECZNYCH
• Roboty publiczne
• Prace interwencyjne
• Prace społecznie użyteczne

BENEFICJENCI
• Osoby zarejestrowane w urzędach
pracy jako bezrobotne, w tym osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

• Osoby długotrwale bezrobotne,
w wieku aktywności zawodowej
korzystające z pomocy społecznej,
zagrożone wykluczeniem społecznym,
w tym:

• Osoby w wieku aktywności zawodowej niezatrudnione

• młodzież ( szczególnie opuszczający
instytucje opieki zastępczej),
• osoby niepełnosprawne
• kobiety,
• mieszkańcy obszarów wiejskich.

Źródło: opracowanie własne OIS w Opolu
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jednostki organizacyjne pomocy i integracji spo-

n realizację projektów systemowych i konkur-

łecznej woj. opolskiego (głównie ośrodki pomocy

sowych w ramach PO KL, w których w 2010 r.

społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie)

uczestniczyło 45 gmin województwa (63,4%) oraz

podejmują liczne działania, polegające na aktyw-

wszystkie powiaty.

nych formach wsparcia osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zakres stosowania
instrumentów aktywnej integracji dotyczy prawie
33 tys. osób i rodzin w woj. opolskim, a działania
te obejmują:

22

W latach 2008-2010 najwięcej projektów

systemowych

zrealizowały

gminy

w powiatach: namysłowskim i brzeskim,
a najmniej w powiecie strzeleckim. W po-

i opieki na dzieckiem i rodziną oraz realizacja

ostatnich 3 lat nie realizowała projektu sys-

gminnych programów rozwiązywania problemów

temowego (jako jedyna projekt konkursowy

alkoholowych), przeznaczone dla prawie 5 tys.

w ramach Działania 7.3 realizuje Gmina Biała).

beneficjentów;

Beneficjenci projektów systemowych to

n łącznie działania aktywizacyjne prowadzone

przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne,

w różnej formie przez instytucje pomocy i integra-

w wieku aktywności zawodowej, które od wielu

cji społecznej, kierowane są do prawie 33 tys. osób

lat korzystają z pomocy społecznej (63%), osoby

i rodzin długotrwale korzystających z pomocy spo-

niepełnosprawne fizycznie (23%) oraz młodzież

łecznej i zagrożonych wykluczeniem, co stanowi

opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze

80% klientów pomocy społecznej. Można stwier-

i rodziny zastępcze (13%). Znikomy odsetek stano-

dzić, że aktywne formy wsparcia obejmują obecnie

wią osoby z zaburzeniami psychicznymi (2%).

prawie wszystkich klientów pomocy społecznej.

Największy udział beneficjentów w projektach

Tylko nieliczna grupa otrzymuje wyłącznie pomoc

systemowych zanotowano w gminach powiatu na-

materialną (zasiłki stałe, usługi opiekuńcze), ponie-

mysłowskiego (80 osób na każde 10 tys. mieszkań-

waż z racji wieku lub niepełnosprawności nie może

ców) oraz powiatu brzeskiego (66 osób). Najmniej

uczestniczyć w formach aktywizujących;

uczestników było w powiecie prudnickim (prawie

n istotną część działań ograniczających wyklucze-

5%) i powiecie opolskim ziemskim (19 osób).

nie społeczne prowadzą podmioty III sektora, choć

n pracę socjalną, w 2010 r. skierowano do blisko

liczba tych instytucji jest zbyt mała – woj. opolskie

20 tys. osób i rodzin, w tym w największym zakre-

zajmuje przedostatnie miejsce wśród 16 woje-

sie w powiatach: namysłowskim, brzeskim i Opolu

wództw kraju pod względem liczby aktywnych orga-

mieście;

nizacji pozarządowych, podobnie – mała jest liczba

n środowiskową pracę socjalną, a w jej ramach

podmiotów ekonomii społecznej, mimo iż pod tym
względem woj. opolskie należy do czołówki (liczba

– prace społecznie użyteczne i roboty publiczne

podmiotów w stosunku do liczby mieszkańców) 2;

(przeznaczone są corocznie dla prawie 3 tys. osób
korzystających z pomocy społecznej, w tym naj-

4)

w badaniu stwierdzono następujące problemy

więcej beneficjentów tej formy wsparcia korzysta

dotyczące realizacji poszczególnych instrumentów

w powiatach:, nyskim, kędzierzyńsko-kozielskim,

aktywizacyjnych, tj.:

strzeleckim i Opolu mieście;

n kontrakty socjalne w 2009 r. zawarto z

n w ramach projektów realizowanych w PO KL są to:
problemy związane z naborem beneficjentów

2 100 osobami. Najwięcej kontraktów zawar-

3

li pracownicy ośrodków pomocy społecznej

– brak zainteresowania osób i rodzin w poprawie

w powiatach: Opolu mieście (MOPR w Opolu), krap-

swojej sytuacji życiowej, konieczność przełamania

kowickim i nyskim. Natomiast najmniej kontraktów

bariery niechęci, lęku przed zmianą dotychczaso-

zanotowano w gminach powiatu prudnickiego

wego stylu życia;

– 0,4% ogólnej liczby objętych pomocą społeczną;
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wiecie prudnickim żadna z gmin w ciągu

3

występują

również

trudności

związane

n własne programy lokalne gmin i powiatów

z finansowaniem realizacji projektu – wymie-

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecz-

nia się tu najczęściej brak elastyczności (brak

nemu (w tym programy z zakresie profilaktyki

możliwość zmiany przeznaczenia części środ-
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ków w trakcie realizacji projektu), opóźnienia

1 w Kędzierzynie-Koźlu, Skoroszycach, Głubczy-

w uruchomieniu transz środków, trudności w za-

cach i Prudniku);

kresie tzw. kwalifikowalności wydatków;

3

brak możliwości zawierania umów z praco-

Kędzierzyn-Koźle, Pokój, Głuchołazy, Nysa, Ozimek,

dawcami, tak aby można było po zakończeniu

Popielów, Zawadzkie, Byczyna, Strzelce Opolskie

projektu uzyskać zatrudnienie beneficjentów

i 2 w Opolu);

3

(taka możliwość winna występować zwłaszcza

3

w stosunku do osób niepełnosprawnych). Podob-

3 Centra Integracji Społecznej (Opole, Byczyna,

Strzelce Opolskie);

ną rolę odegrałyby również staże zawodowe, które

3

beneficjenci mogliby podjąć zaraz po zakończeniu

15 Warsztatów Terapii Zajęciowej (Głuchołazy,

Kluczbork, Lewin Brzeski, Nysa, Olesno, Opole,

projektu. Wszyscy badani wskazują na brak moż-

Stare Siołkowice, Nowe Gołuszowice, Zawadzkie,

liwości monitorowania uczestnika projektu po

Uszyce, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Krapkowice,

jego zakończeniu (beneficjent „wraca” na rejon

Brzeg i Głubczyce),

opiekuńczy, gdzie pracownik socjalny nie posiada
wystarczającego czasu na kontynuowanie instru-

3

mentów aktywizacji);

oraz w Branicach.

2 Zakłady Aktywności Zawodowej: w Opolu

n w ramach kontraktów socjalnych – podkre-

Podkreśla się dość silne skoncentrowanie ak-

ślano brak wystarczającej ilości czasu pracy, jaki

tywności organizacji obywatelskich w Opolu, zaś

pracownicy socjalni poświęcają na realizację kon-

spółdzielczości socjalnej w powiecie kluczborskim.

traktu socjalnego, co ogranicza zakres stosowania

Aktywność podmiotów wynika bądź z wielkości

tego narzędzia – około 2 tys. osób i rodzin objętych

ośrodka (stolica województwa), bądź aktywności

pomocą tj. niecałe 5%. Badani podkreślili również

konkretnych samorządów lokalnych (Kluczbork,

konieczność prowadzenia większej liczby szkoleń,

Strzelce Opolskie).

które wszechstronnie omawiałyby istotę i prak-

Dlatego też niezbędne jest: wdrożenie kom-

tyczne zastosowanie kontraktu socjalnego;

pleksowego planu rozwoju ekonomii społecznej

Ponadto wśród mankamentów działań prowa-

w województwie uwzględniającego równomierny

dzonych w ramach aktywnej integracji wymienić

rozwój sektora w oparciu o silne ośrodki infra-

należy również niewystarczający zakres partner-

strukturalne.

stwa, zwłaszcza między instytucjami publicznymi
a III sektorem. Organizacje pozarządowe działają
we własnym zakresie, a współpraca z instytucjami publicznymi dotyczy zazwyczaj wzajemnego
informowania się (nieliczne są przypadki wspólnie
podejmowanych i realizowanych działań).
W woj. opolskim przykładem partnerstwa społeczno-publicznego jest obszar działania ekonomii
społecznej. Obecnie funkcjonują 44 podmioty
ekonomii społecznej, tj.:
3

12 spółdzielni socjalnych (4 w gminie By-

czyna, po 2 w Nysie i Strzelcach Opolskich, po

24

12 Klubów Integracji Społecznej (Grodków,

5)

uczestnicy badania podkreślili również pozytywne
efekty realizowanych działań:

n jednym z najważniejszych instrumentów stosowanych w projektach systemowych jest aktywizacja społeczna, która zdaniem badanych stanowi
warunek konieczny wprowadzenia pozostałych
instrumentów. Nabycie kompetencji i umiejętności społecznych pozwala funkcjonować w relacjach
rodzinnych i zawodowych, poprawia się umiejętność komunikowania, zmienia się sposób myślenia
i zwiększa poziom motywacji do działania;

potrzebowania jakie instytucje pomocy i integracji

rolę pełnią doradcy zawodowi, którzy umiejęt-

społecznej określają rokrocznie w Bilansie potrzeb

nie dopasowywali rodzaj szkoleń i kursów do

gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej.

predyspozycji osobowościowych beneficjentów.

Warto również podkreślić, że spośród 71 gmin

Badani podkreślali rolę i znaczenie tzw. miękkich

woj. opolskiego blisko 37% (26 gmin) nie uczestni-

efektów projektów systemowych w ramach PO

czy w realizacji projektów systemowych w ramach

KL, tj.: wzmocnienie umiejętności i kompetencji

PO KL. Jak ustalono w badaniu – wśród powodów

społecznych beneficjentów (wzrost samooceny,

tej sytuacji należy wymienić:

kształtowanie własnego wizerunku, umiejętność
poruszania się na rynku pracy, zmiana stosunku do
otoczenia, zwłaszcza poprawa relacji rodzinnych).

3

brak wystarczających środków finansowych na

zatrudnienie dodatkowych pracowników,
niechęć pracowników do podejmowania dodat-

To dzięki efektom miękkim możliwe jest trwałe

3

usamodzielnienie (pokonanie wewnętrznych opo-

kowych zadań (realizacja projektu wymaga większej

rów przed zmianą);

dyspozycyjności, pracy „po godzinach” itp.), nato-

n badani podkreślali, że dla większości uczest-

miast w opinii respondentów jest nisko opłacana,
brak zainteresowania samorządu terytorialne-

ników projektów ważne jest samo w nim uczest-

3

nictwo. Zatrudnienie się i w efekcie usamodziel-

go udziałem w projektach w ramach PO KL,

nienie dotyczy tylko nielicznej grupy osób. Udział

3

w projektach ma przyczynić się do przełamania

ności – w Strzelcach Opolskich, które od 2009r.

indywidualnych barier, rozwiązania problemów

nie uczestniczą w projektach systemowych reali-

rodzinnych i środowiskowych. Większość benefi-

zowane są inne programy (wyłącznie w oparciu

cjentów realizuje program reintegracji społecznej,

o własne środki finansowe gminy lub sponsorów),

którego efektem ma być odbudowanie lub zwięk-

które umożliwiają bardziej elastyczny dobór me-

szenie „zdolności do zatrudnienia”, a nie rzeczywi-

tod, narzędzi, środków finansowych, co nie jest

ste zatrudnienie. 3

możliwe przy projektach systemowych. 4

indywidualne cechy i warunki lokalnej społecz-

Aktywizowanie osób zagrożonych wyklu-

Nie oznacza to jednak, że gminy które nie re-

czeniem społecznym jest zadaniem trudnym,

alizują projektów systemowych ograniczają swoje

wielowymiarowym, wymaga dużych umiejętności

działania wyłącznie do pasywnych form wsparcia.

organizacyjnych, merytorycznych, zarządzania

Z badań wynika, że na szeroką skalę prowadzone są

sytuacją kryzysową, w związku z tym wymaga

inne działania w ramach aktywnej integracji. Należą

odpowiedniego

zawodowego

do nich głównie własne programy lokalne skierowa-

osób realizujących programy i projekty, zwłaszcza

ne do osób bezrobotnych (organizacja prac społecz-

w ramach PO KL. Dlatego też istotną rolę w pro-

nie użytecznych, robót publicznych) oraz niepeł-

cesie aplikowania projektów systemowych pełnią

nosprawnych, w tym szczególnie praca socjalna

systematycznie prowadzone przez ROPS w Opolu

i kontrakty socjalne podejmowane poza PO KL, pro-

szkolenia, w których w latach 2008-2010 uczest-

wadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

niczyło 1 423 pracowników ośrodków pomocy

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

społecznej oraz powiatowych centrów pomocy

punkty kontaktowe dla bezrobotnych, wsparcie

rodzinie woj. opolskiego, w tym: 663 pracowników

rehabilitacyjne i integracyjne dla osób niepełno-

socjalnych zatrudnionych w tych jednostkach.

sprawnych.

przygotowania
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n w zakresie aktywizacji zawodowej – istotną

Tematyka szkoleń ustalana jest na podstawie za-

25

Biuletyn informacyjny 1/2011 r.

Niemniej należy podkreślić, że projekty sys-

1)

temowe w ramach PO KL prawie w całości finan-

działań, poprzez:

sowane są przez zewnętrzne środki finansowe,

3

w związku z tym można uznać, że podjęcie reali-

wych – wzmocnienia III sektora, w tym zwłaszcza

zacji projektów systemowych stanowi źródło wielu

zwiększenie liczby instytucji sektora ekonomii

korzyści:

społecznej;

3

upowszechnia i utrwala przekonanie samych

3

inicjowanie i wspieranie organizacji pozarządo-

zwiększenie zakresu stosowania profesjonalnej

beneficjentów do efektów jakie przynosi udział

pracy socjalnej, poprzez wsparcie samorządu tery-

w projektach systemowych – przyczynia się w ten

torialnego w zakresie zatrudnienia pracowników

sposób do zmniejszenia stopnia zagrożenia wyklu-

socjalnych (do wymaganego minimum), wzrost

czeniem społecznym,

stosowania środowiskowej pracy socjalnej,

3

pozwala na upowszechnienie wiedzy na temat

3

zwiększenie kompetencji i umiejętności zawo-

aktywnej integracji oraz wzmacnia przekonanie

dowych pracowników socjalnych poprzez kontynu-

społeczności lokalnej do korzyści płynących z pro-

owanie i rozwój systemu kształcenia i doskonalenia

wadzenia aktywnych form wsparcia,

umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem kon-

3

kretnych potrzeb zgłaszanych przez pracowników

wzmacnia przekonanie i zainteresowanie

władz samorządowych do udziału w projektach

OPS-ów i PCPR-ów;

systemowych PO KL oraz do realizacji własnych

3

inicjowanie i wspieranie działań partnerskich

programów lokalnych stosujących instrumenty

3

upowszechnianie najlepszych projektów oraz

aktywnej integracji.

innowacyjnych rozwiązań,

Wyniki przeprowadzonych badań oraz analiza

3

poszerzenie zakresu stosowania kontraktu so-

dokumentów i sprawozdań dowodzą, że realizo-

cjalnego, który nie może być stosowany dobrowol-

wana w regionie polityka społeczna łączy dwa

nie, ale winien stać się trwałą metodą ułatwiającą

główne kierunki działań:

pracę socjalną.

3

tradycyjne metody prowadzenia polityki spo-

3

w ramach realizacji projektów systemowych

łecznej, które obejmują głównie materialne formy

PO KL – tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

wsparcia,

dla beneficjentów projektów po jego zakończeniu;

3

innowacyjne metody pracy socjalnej obej-

2)

wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych,

mujące instrumenty tzw. aktywnej integracji

polegających m.in. na:

(aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną

3

i zdrowotną).

zacji projektów systemowych w ramach PO KL,

Obydwa kierunki wzajemnie się przenikają

3

tworzeniu ułatwień i zachęt do udziału w realistworzeniu ułatwień w zakresie współdziała-

i uzupełniają, a istotnym elementem tych działań

nia służb zatrudnienia i służb społecznych, m.in.

– choć stosowanym w zbyt małym zakresie, jest

poprzez stworzenie elektronicznej bazy danych

współdziałanie samorządu z III sektorem oraz in-

umożliwiającej koordynację prowadzonych działań;

stytucjami i osobami prywatnymi.
Badanie pozwoliło na określenie następujących
rekomendacji:

26

rozszerzenie zakresu dotychczas prowadzonych

3

tworzeniu ułatwień i zachęt do realizacji

wspólnych – gminnych i powiatowych projektów
w ramach PO KL.
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Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim.

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana
na podstawie metody wzorca rozwoju – stan na 31 grudnia 2010 r.
Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim to
coroczna analiza opracowywana na podstawie metody
wzorca rozwoju.
Analiza pozwala na opracowanie „rankingu” gmin
– od najmniej do najbardziej zagrożonych ubóstwem
w woj. opolskim.
W 2010 r. wskaźnik stopnia zagrożenia ubóstwem
wahała się od najniższej wartości w Kamienniku i Wilkowie (po 0,414) do najwyższej wartości (1) w Reńskiej Wsi.
Wysoki stopień zagrożenia ubóstwem zanotowano w 42
gminach województwa, umiarkowany stopień ubóstwa
w 23 gminach, a po 3 gminy miały niski oraz bardzo niski
stopień zagrożenia ubóstwem.
W 2010 r. – w porównaniu do 2009 r., liczba gmin
o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem wzrosła o 50%
(do 42 gmin). Liczba gmin o umiarkowanym stopniu
ubóstwa zmniejszyła się o 10 (do 23 gmin), a o niskim

Powyższe zmiany były wynikiem:

n wzrostu stopy bezrobocia we wszystkich powiatach województwa;

n wzrostu wskaźnika liczby bezrobotnych do
liczby mieszkańców w 47 gminach woj. opolskiego
(mimo, że w 24 gminach wskaźnik ten spadł, przy
czym najwięcej w Głuchołazach o 55 osób);

n spadku liczby ludności woj. opolskiego o 2 341
(z 1 031 706 w 2009 r. do 1 029 365 w 2010 r.
– stan na 30 września), szczególnie ludności aktywnej zawodowo, co wpłynęło na wzrost wskaźników przyjętych do obliczenia stopnia zagrożenia
ubóstwem;

n w 2010 r. najniższa wartość miary rozwoju
wynosząca 0,414 była mniejsza niż rok wcześniej
o 0,032 pkt (w 2009 r. wynosiła 0,446);

stopniu spadła do 3 gmin (z 14 w 2009 r.). Bez zmian

n wzrost bezrobocia przełożył się bezpośrednio

pozostała liczba gmin o bardzo niskim stopniu zagrożenia

na wzrost liczby klientów pomocy społecznej, choć

ubóstwem (3 gminy).

w strukturze świadczeniobiorców nastąpiły zmia-

Spośród 12 powiatów województwa (w tym Opolu
Mieście) w 4 powiatach wszystkie gminy należą do gru-

ny. Zmalała liczba rodzin wielodzietnych o 12 %
i rodzin niepełnych o 20 %;

py w wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem (powiaty:

n w 2010 r. nastąpiło dalsze ujednolicenie wskaź-

brzeski, głubczycki, namysłowski i nyski).

ników stopnia zagrożenia ubóstwem - wiele gmin

W powiatach opolskim ziemskim, strzeleckim

uzyskało identyczne lub podobne wskaźniki;

i oleskim zmniejszyła się liczba gmin o niskim zagroże-

W związku z tym wiele gmin (21) „przesunęło się”

niu ubóstwem (znalazły się w grupie o umiarkowanym

z grupy o umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem

stopniu). Jedynie grupa gmin o bardzo niskim zagrożeniu

do grupy o stopniu wysokim, uzyskując jednak wskaźniki

ubóstwem pozostała bez zmian (w 2009 r. i w 2010 r. są

zbliżone do połowy wartości miernika rozwoju (0,500),

to Reńska Wieś, Chrząstowice i Prószków).

przy najniższej wartości tego wskaźnika wynoszącej
0,414.
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(
Mapa 3. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim obliczony wg metody wzorca rozwoju – stan na 31.12.2010 r.
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