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Słowo wstępne

P

rzekazuję Państwu ostatnie wydanie Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, zawierające swoiste podsumowanie zrealizowanych przez nasz Ośrodek przedsięwzięć w okresie od 2007 roku do pierwszej połowy roku 2015. Ocenę podjętych w tym czasie inicjatyw
pozostawiam Państwu, gdyż to właśnie pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej byli odbiorcami wszystkich działań ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji i samorozwój.
Państwa ogromne zainteresowanie i aktywność wyrażające się w chęci uczestnictwa w każdej z proponowanych form kształcenia, stanowiły dla nas największą satysfakcję i motywację do pracy. Możemy z tego
wnioskować, że nasza oferta przez te wszystkie lata odpowiadała na Państwa oczekiwania. Staraliśmy się
to osiągnąć poprzez ścisłą współpracę polegającą na diagnozowaniu potrzeb i takim planowaniu zadań,
by sprostały Państwa wymaganiom.
Od końca ubiegłego roku wdrażana jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W naszym regionie rozpoczęto nabór wniosków w konkursach ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Dla instytucji pomocy i integracji społecznej stanowi to ważne
wyzwanie i zarazem kolejne szanse dofinansowania zadań mających na celu wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałaniu ubóstwu, a także inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za dotychczasową, dobrą i efektywną współpracę, za wymianę doświadczeń, zaangażowanie i możliwość wzajemnego rozwoju. Przed nami nowe zadania, przy
realizacji których życzę wszystkim Wam powodzenia, a także wielu sukcesów – tak w zawodowym jak
i prywatnym życiu.

Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU

Z

akończył się ostatni etap realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”,
Poddziałanie 7.1.3 PO KL obejmującego okres programowania 2007–2013. Na przestrzeni tych kilku lat
zostało zrealizowanych bardzo wiele przedsięwzięć,
w których uczestniczyli pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z naszego regionu. Głównym
celem projektu było wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji
pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej
pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia
oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii
społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim. Odbiorcami projektu
byli pracownicy i wolontariusze powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej,
domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ROPS w Opolu,
kadra prowadząca pracę z rodziną, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących zadania
w zakresie integracji i pomocy społecznej. Ponadto
w zakresie organizacji szkoleń w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami byli przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz sądownictwa. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem inicjatywy podjęte w ramach projektu systemowego.

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

P

odczas 8 lat realizacji projektu systemowego przeprowadzono około 30 cykli szkoleniowych oraz
156 szkoleń specjalistycznych, w których przeszkolono
ponad 3000 pracowników i wolontariuszy: jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, organizacji pozarządowych działających
w sferze pomocy i integracji społecznej oraz pracowników innych służb społecznych działających w regionie
tj. policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów, asystentów rodziny. Ponadto w zakresie organizacji szkoleń w ramach zespołów interdyscyplinarnych przeszkolono również przedstawicieli instytucji rynku pracy
w zakresie wspólnych szkoleń. Wybór szkoleń był dokonywany na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych
przez ww. pracowników.
Rok 2008 był pierwszym rokiem realizacji projektów
systemowych dlatego rozpoczęto od szkoleń obejmujących informacje z zakresu tworzenia projektów
systemowych i ich realizacji z uwzględnieniem dokumentów powiązanych z PO KL wraz z elementami zagadnień na temat instrumentów aktywnej integracji,
a przede wszystkim z zakresu praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod oraz
technik ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów na terenie regionu. Podczas pierwszego roku realizacji ww. projektu
systemowego przeprowadzono 3 moduły szkoleniowe, w których udział wzięło łącznie 479 osób.
W następnym 2009 roku zostało przeprowadzonych
7 modułów szkoleniowych, w których łącznie udział
wzięło 441 osób, o tematyce przygotowującej do realizacji zadań określonych ustawą, służącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy jakości działania
w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne ww. pracowników w zakresie umiejętności
pracy w zespole, zarządzania, a także przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu. Ponadto w 2009 r. zorganizowano 1-dniowe seminarium dla przedstawicieli DPS
na temat funkcjonowania DPS w świetle zmian ustawowych, w którym uczestniczyło łącznie 45 pracowników i kierowników DPS.
W roku 2010 przeprowadzono 29 szkoleń specjalistycznych oraz seminariów, w których wzięło udział
łącznie 825 osób. Szkolenia dotyczyły prawa, rozwoju realizowanej pracy socjalnej, rozwoju współpracy
i budowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz

rozwiązywania problemów społecznych oraz kształtowania postaw i umiejętności społecznych kadry pomocy i integracji społecznej.
Widząc duże zapotrzebowanie i trafiając w potrzeby
odbiorców projektu w 2011 r. zrealizowano kolejne
8 cykli szkoleniowych specjalistycznych oraz 3 moduły szkoleniowe, w których łącznie wzięło udział ponad 600 osób. Szkolenia miały na celu wzmocnienie
umiejętności w obszarze form aktywnej integracji, jak
również zagadnień związanych z zarządzaniem i administracją, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa. W 2011 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy
społecznej pojawił się nowy wymóg wprowadzenia
stanowiska asystenta rodziny. W związku z tym został
zorganizowany cykl szkoleniowy pt. „Asystent rodziny
– studium pracy z rodziną”. Program był zgodny z wytycznymi MPiPS i po jego ukończeniu uczestnicy mogli
podjąć zatrudnienie na ww. stanowisku.
W 2012 r. liczba przeszkolonych po raz kolejny była znacząca, bo wyniosła łącznie 675 osób. W okresie tym przeprowadzono 8 specjalistycznych cykli szkoleniowych
oraz 3 moduły w ramach, których przeprowadzono 23
tematy szkoleniowe. Obejmowały one tematykę dotyczącą pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami
starszymi, pracę z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach dysfunkcyjnych,
pracę ze sprawcą przemocy, mediacji rodzinnych, pracy
z osobą zaburzoną psychicznie. W 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dlatego również w tym temacie były organizowane szkolenia oraz na temat
istotnych zmian w procedurze „Niebieskiej Karty”.
W 2013 r. w celu dalszego
podniesienia standardów
usług na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej ROPS
w Opolu zorganizował 4
specjalistyczne cykle szkoleniowe, w których udział
wzięło łącznie 57 osób
oraz 10 tematów szkoleniowych, w których uczestniczyło łącznie 236 osób.
Na prośbę osób uczestniczących w szkoleniu z języka migowego – poziom
podstawowy oraz mediacji

rodzinnych – poziom podstawowy zorganizowano
poziom średniozaawansowany z obu szkoleń. Wystąpiło również w tym roku duże zainteresowanie
szkoleniami dotyczącymi pracy z osobami niepełnosprawnymi, dlatego zorganizowano cykl szkoleniowy
z zakresu metod pracy i komunikacji właśnie z osobami niepełnosprawnymi poszerzony o dodatkową wiedzę z zakresu podstawowych uprawnień i ulg dla tych
osób. Bardzo często pracownicy zgłaszali telefonicznie oraz podczas wizyt monitorujących problem nie
radzenia sobie w pracy z trudnym klientem, dlatego
wychodząc naprzeciw ich potrzebom w 2013 r. jedno
ze szkoleń dotyczyło sposobów negocjacji i radzenia
sobie z psychomanipulacją klientów. Również nowym
szkoleniem wynikającym z zapotrzebowania naszych
beneficjentów było szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Następnie w 2014 r. przeprowadzono kolejne 3 cykle
szkoleniowe, w których udział wzięły łącznie 43 osoby
oraz 24 szkolenia specjalistyczne, które ukończyło łącznie 536 osób. Zaplanowany projekt dwuletni 2013-2104
z powodu ciągłej potrzeby na dalsze wzmocnienie potencjału służb społecznych w regionie został przedłużony do czerwca 2015 r. Po raz kolejny zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców projektu przygotowano bogatą
ofertę szkoleniową trafiającą w główne problemy i potrzeby rozwoju konkretnych umiejętności m.in. z zakresu działań profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy,
współpracy OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej
i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej, organizacji zespołu opiekuńczo-terapeutycznego

Grupa warsztatowa.
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w DPS, organizacji i koordynacji pieczy zastępczej.
W celu usprawnienia pracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny zorganizowano w tym roku nowe szkolenie pt. „Współpraca pracownika socjalnego z asystentem
rodziny i rodziną wspierającą”.
W ostatnim okresie realizacji projektu systemowego
w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowano 2 cykle
szkoleniowe dla 45 osób i 5 szkoleń specjalistycznych
dla 120 osób. Również w tym roku pojawiły się nowe
tematy szkoleniowe zgodnie z oczekiwaniami naszych
odbiorców jak „Ustawa o ochronie danych osobowych
i dostęp do informacji publicznej” czy też „Zmiany w Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w myśl obowiązujących przepisów”.
Na podstawie analizy ankiet końcowych z cykli szkoleniowych i szkoleń specjalistycznych możemy stwierdzić, że ilość szkoleń jaka została zorganizowana zgodnie z potrzebami beneficjentów w znacznym stopniu
poszerzyła ich wiedzę i posiadane umiejętności, co
z kolei przyczyni się do ulepszenia świadczonych usług
dla osób wykluczonych społecznie. Niektóre tematy szkoleniowe były powtarzane ze względu na duże
zainteresowanie uczestników czy też zmieniające się
przepisy prawa. W każdym roku wybór szkoleń był
oparty o wcześniej przeprowadzaną diagnozę potrzeb
beneficjentów projektu.

Studia podyplomowe

J

edną z ważniejszych inicjatyw zrealizowanych
w projekcie była realizacja dwóch kierunków dwusemestralnych studiów podyplomowych tj. Ekonomii
społecznej oraz Gerontologii społecznej dla łącznie 60
osób. Studia podyplomowe realizowane były w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu w latach 2013–2014 r.
Uczestnikom studiów zapewniono niezbędne pomoce
dydaktyczne, wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie NNW w okresie trwania zajęć.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Ekonomia społeczna było podniesienie umiejętności i wiedzy
uczestników studiów z zakresu ekonomii społecznej,
kształcenie liderów z zakresu tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, działalność
gospodarcza w NGO, itp.), a także przygotowanie do promowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród
lokalnej społeczności oraz instytucji publicznych i niepublicznych. Celem studiów podyplomowych na kierunku

Gerontologia społeczna było przygotowanie słuchaczy
do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę
i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami ww. specjalności. Postępująca profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się
potrzeba odpowiedniego przygotowania pracowników
sektora usług społecznych i sektora usług rynkowych do
kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania
wyrażanych przez nich potrzeb.
Podczas XIII weekendowych zjazdów na każdym z ww.
kierunków zrealizowano 210 godzin zajęć dydaktycznych. Na Gerontologii społecznej przeprowadzono m.in.
zajęcia z zakresu elementów andragogiki i geragogiki,
jakości życia osób starszych, aktywizacji społecznej seniorów, socjologii starości, polityki społecznej wobec
osób starszych, elementów prawa, pracy socjalnej z osobami starszymi, promocji zdrowia, podstaw pielęgnacji,
dietetyki i rehabilitacji gerontologicznej. Natomiast studenci kierunku Ekonomia społeczna zgłębiali zagadnienia związane z podstawami ekonomii społecznej,
zarządzaniem wewnętrznym w organizacji, ekonomią
społeczną w UE i Polsce, zakładaniem i prowadzeniem
przedsiębiorstw społecznych, prawem pracy, działalnością gospodarczą organizacji społecznych, budowaniem
partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii
społecznej, pozyskiwaniem środków UE.

Specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny

M

ając na uwadze zachodzące w naszym województwie procesy demograficzne polegające
m.in. na starzeniu się mieszkańców regionu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie szkolenia z zakresu
specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi.
W 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wyraził
zgodę na prowadzenie przez ROPS w Opolu szkolenia
specjalizacyjnego. Szkolenie było realizowane od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Zajęcia odbywały
się w formie dwudniowych zjazdów weekendowych,
w których uczestniczyło 15 pracowników socjalnych
z terenu całego województwa spełniających kryteria
wskazane w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny. Poniżej przedstawiamy opinie uczestników specjalizacji nt. szkolenia:

Izabela Gancarczyk Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie: „Zawód pracownika socjalnego wymaga
ciągłego rozwijania się i dokształcania. W swojej pracy
zawodowej na co dzień pracuję z osobami starszymi
jednak w mniejszym stopniu niż moje koleżanki pracujące w DPS. Od dłuższego czasu zauważam problemy
osób starszych w miejscu mojej pracy (emigracja młodych, zubożenie społeczeństwa, zmiana mentalności
społeczeństwa przedłużony wiek emerytalny itp.), które
coraz częściej pozostają samotne i wymagają wsparcia
społeczeństwa. W związku z czym zainteresował mnie
problem osób starszych m.in. to jakie mają potrzeby,
w jaki sposób się starzeją, jakie formy pomocy można
im zaproponować. Podczas specjalizacji zapoznałam
się z wiedzą, którą będę mogła wdrażać w mojej pracy
zawodowej. Spotkałam koleżanki, które podzieliły się
dobrymi praktykami, doświadczeniami zawodowymi,
zwiedziłam ciekawe miejsca przeznaczone dla osób
starszych oraz pokazano nam w jaki sposób można zaopiekować się osobami starszymi w zależności od ich
potrzeb (spędzanie czasu wolnego, integracja lokalna,
zaspokojenie podstawowych potrzeb, zaopiekowanie
instytucjonalne).”
Małgorzata Maras Dom Pomocy Społecznej dla
Kombatantów w Opolu: „Moją motywacją do podjęcia specjalizacji była chęć doskonalenia swoich umiejętności, pogłębienie wiedzy, a także możliwość rozwoju
osobistego. Tematyka szeroko pojętej polityki senioralnej to jest po prostu – mówiąc kolokwialnie – „coś co
mnie kręci”. Myślę, że aby podejmować próbę poprawy
jakości życia jednostki czy grupy społecznej w dzisiejszym niestabilnym ekonomicznie a przede wszystkim
społecznie świecie trzeba być trochę „wariatem” i zapaleńcem, który pomimo wielu trudnych i często negatywnych doświadczeń w pracy z ludźmi, systemem
czy brakiem spójności przepisów etc. nadal chce podejmować wyzwanie niesienia wsparcia innym. Pracuję
z osobami starszymi od 9 lat, jest to praca socjalna, która rzadko przynosi zamierzony rezultat, ale nawet jeżeli
efekt moich działań zauważę choćby w jednej osobie,
bądź też w konkretnym zachowaniu tej osoby – uważam to za ogromny sukces. Praca z osobami starszymi to
długotrwały proces, a niekiedy tego czasu pozostało tak
mało... Projekt socjalny, który realizuję w ramach specjalizacji nosi tytuł „Senior-Nauczycielem. Wykorzystanie kapitału społecznego mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Opolu”. Jest to cykl spotkań seniorów z młodzieżą szkolną. Stanowi dodatkową
formę aktywizacji mieszkańców w aspekcie aktywnego
seniora, a w realizacji projektu przy pomocy i koordynacji pracowników socjalnych seniorzy wykorzystują

swoje zasoby, umiejętności, bagaż doświadczeń i przeżyć na rzecz tworzenia kapitału społecznego. W myśl
teorii – człowiek – najlepsza inwestycja. Jeżeli chodzi
o plany to cóż nadal chciałabym pracować z seniorami i dla seniorów. +Organizację i przebieg specjalizacji
oceniam bardzo dobrze.”
Małgorzata Jarosz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu: „Od dziesięciu lat pracuję z osobami
starszymi w MOPR w Opolu. Codziennie mierzymy
się z problemami, ale też cieszymy z tego co uda nam
się załatwić, osiągnąć czy pokonać. Najważniejsze, że
mamy co, mamy gdzie i mamy z kim. Bardzo lubię swoją pracę i żeby jeszcze bardziej poprawić jej jakość,
zgłosiłam się na specjalizację. Temat mojej pracy dyplomowej to „Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień
– środowiskiem przyjaznym dla samopomocy”. Udziałem w projekcie udowodniliśmy, że chcieć to móc, bez
względu na wiek i inne ograniczenia. Odkryliśmy też,
że niesienie pomocy nie jest takie trudne, za to bardzo
przyjemne.”
Agnieszka Kopeć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu: „Zamiar by podnieść
swe kwalifikacje miałam juz od dłuższego czasu, ale nie
natrafiłam na żaden ciekawy i interesujący mnie kierunek studiów podyplomowych. Śmiałam się w towarzystwie koleżanek z pracy, że taki jeszcze nie powstał. Do
momentu aż pojawiła się oferta szkolenia – specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zdecydowałam się wysłać swe zgłoszenie i w konsekwencji
od października 2014 r. aktywnie uczestniczę w szkoleniu specjalizacyjnym. Jeśli uda mi sie zdać egzamin
przed Centralną Komisją Egzaminacyjna w Warszawie
to będę pierwszą osobą w moim Ośrodku z II stopniem
specjalizacji. Jakie są me odczucia, wrażenia? Jeśli napiszę, że juz od drugiego zjazdu obawiałam sie jego
końca to nie skłamię. Od samego początku czułam, że
będę tęskniła za nowymi koleżankami, które dane mi
było poznać. Niesamowite osoby, z którymi nie sposób
się nudzić. Szkolenie specjalizacyjne to również możliwość poznania ciekawych nauczycieli – nie mogę nie
wspomnieć o opiekunie mojego projektu socjalnego
dr. Piotrze Sikora. Wykładowcy, z którymi dane mi było
mieć zajęcia to osoby które w interesujący sposób
przekazują swą bogatą wiedzę, czuć od Nich pasję i nadal wielką chęć bycia „pomagaczem”. Mam nadzieję, że
jako grupa świetnie się zaprezentujemy na egzaminie
w Warszawie, że nasze starania docenią nasi pracodawcy, a my wszystkie będziemy spełnione, że udało nam
się zdobyć nowe kwalifikacje, które co niektórym z nas
pomogą bardziej w siebie uwierzyć!!!”
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Doradztwo specjalistyczne

K

olejnym ważnym zadaniem w projekcie było specjalistyczne doradztwo, realizowane poprzez usługi
doradcze indywidualne i grupowe dla pracowników
ops oraz pcpr w siedzibie beneficjenta, telefonicznie
oraz w siedzibie ROPS w Opolu. Tematyka udzielonego doradztwa była różnorodna i zgodna z aktualnymi
w danym roku potrzebami odbiorców projektu. W 2008
r. doradcy udzielili łącznie 316 godzin konsultacji dla
113 osób z zakresu m.in.: opracowywania programów
aktywnej integracji, upowszechniania metod oraz
form aktywnej integracji poprzez zastosowanie narzędzi takich jak kontrakt socjalny, program aktywności
lokalnej, a także w 2008 r. duża ilość doradztwa obejmowała wsparcie merytoryczne i metodyczne przy
pisaniu projektów systemowych przez OPS-y i PCPR-y
w województwie opolskim m.in. obsługa generatora
wniosków aplikacyjnych, dobór odpowiednich instrumentów aktywizacyjnych – integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. W następnych latach
ilość doradztwa wyniosła następująco:
 2009 r. – 263 godziny konsultacji indywidualnych
dla 63 osób

 2010 r. – 153 godziny konsultacji indywidualnych
dla 42 osób
 2011 r. – 149,5 godzin konsultacji indywidualnych
dla 31 osób
 2012 r. – 100 godzin konsultacji indywidualnych
dla 51 osób
 2013 r. – 118 godz. konsultacji indywidualnych dla
67 osób. W 2013 r. odbyły się również 2 spotkania
grupowe w siedzibie ROPS w Opolu realizowane
w ramach doradztwa grupowego nt. „Udzielanie
zamówień poniżej 14 tys. euro i powyżej 14 tys.
euro w trybie ustawy PZP”. Liczba godzin doradztwa grupowego wyniosła łącznie 5 godz., w których uczestniczyło 10 osób.
 2014 r. – 22 godziny konsultacji indywidualnych
dla 6 osób. W 2014 r. odbyło się również 8 spotkań
grupowych w ramach doradztwa grupowego. Tematyka doradztwa grupowego dotyczyła m.in. „Aktywizacji i integracji lokalnej osób w wieku poprodukcyjnym”, „Pracy socjalnej pod kątem wywiadu
środowiskowego, kontraktu socjalnego oraz motywowania klienta do zmiany”, „Udzielania zamówień

poniżej 14 tys. euro i powyżej 14 tys. euro w trybie
ustawy PZP”, „Pomocy osobom starszym w regionie – aktywizacja i integracja lokalna, usługi opiekuńcze, wykorzystanie potencjału seniorów w regionie”, „Rozwijania systemu opieki środowiskowej
w celu integracji ludzi starszych”, „Prawa i praktyki
realizacji funkcji asystenta rodziny”, „Pracy socjalnej
z rodziną dotkniętą problemem przemocy”. Łączna liczba godzin doradztwa grupowego wyniosła
30 godzin i 30 minut, w których uczestniczyło 66
osób.

Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu
regionalnym

W

ramach kampanii opracowano oraz wydano m.in.
Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska
Opolskiego „Empowerment”. W latach 2011 – 2015
opracowano, wydano oraz rozpowszechniono 16 kwartalników zawierających aktualne informacje i sprawy
ważne dla pracowników socjalnych, w tym nowatorskie rozwiązania, aby oferowane wsparcie dla odbiorców działań pomocowych było jak najbardziej skuteczne i efektywne. Kwartalnik kierowany był nie tylko do
środowiska pracowników socjalnych, lecz do wszystkich
odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz do tych,
którzy zajmują się edukacją ww. grupy zawodowej.
Założeniem kwartalnika było promowanie idei empowermentu, pokazując postawy życiowe tych, którzy nieustannie podejmują, bądź z sukcesem zakończyli działania związane z pracą socjalną. Proces wzmocnienia
(empowerment) oraz jego cele określają bowiem orientacje zawodowe pracownika społecznego. Kwartalniki
dostępne są obecnie w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.pokl.rops-opole.pl .
W dzienniku o zasięgu regionalnym – Nowej Trybunie
Opolskiej – w każdy wtorek od 2010 r. była wydawana
czterostronicowa wkładka tematyczna, pn. „Integracja
bez barier” oraz tzw. e-wydania wkładki dostępne na
stronie internetowej NTO. W analizowanym okresie
opublikowano łącznie 235 wkładek. We wkładce opisywano najważniejsze wydarzenia oraz inicjatywy, które
miały miejsce w naszym regionie z zakresu aktywnych
form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz szeroko rozumianej integracji
społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czytelnicy informowani byli o konkursach, akcjach charytatywnych i wielu innych przedsięwzięciach realizowanych

na Opolszczyźnie, które mogły stanowić przykład dobrych praktyk, a także cenne źródło informacji o możliwościach otrzymania wsparcia zarówno przez osoby
indywidualne jak i instytucje.
Kolejnym działaniem w ramach ww. zadania była realizacja kampanii społecznej w sprawie zwalczania
przemocy domowej wobec kobiet. W ramach realizacji
projektu systemowego zostały opracowane oraz nagrane spot oraz reportaż telewizyjny pn. „Rodzina
bez przemocy”. Celem programu było zebranie najważniejszych informacji dotyczących przemocy domowej, wyjaśnienie zjawiska oraz mechanizmów psychologicznych związanych z przemocą w rodzinie, a także
wskazanie miejsc, w których kobiety doświadczające
przemocy mogą znaleźć fachową pomoc. Ponadto
istotnym elementem było uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet. W programie zawarto „wiedzę w pigułce” na temat przemocy
wobec kobiet, stanowi on
również swoisty instruktaż
tego czym jest przemoc, jakie ma oblicza i gdzie szukać
wsparcia. W celu dotarcia do
jak największej grupy odbiorców reportaż oraz spot były
emitowane w telewizji regionalnej. Program dostępny
jest na stronie internetowej
www.pokl.rops-opole.pl.
Ponadto opracowano i wydano broszurę pt. „Droga
do rodzicielstwa” (500 szt.),
która przybliża procedury
i warunki adopcji i opieki
zastępczej w regionie. Zorganizowano również cztery
pikniki dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, które miały na celu integrację
środowisk rodzinnych, popularyzację różnych form
rodzinnej opieki zastępczej
oraz możliwość wymiany
doświadczeń rodzicielskich
przez uczestników pikniku,
którymi były rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze
oraz przyjaciele środowiska.
Udział w imprezie stwarzał

sposobność do integracji rodzin, okazję do zwykłej
rozmowy o sprawach dnia codziennego. Dla rodziców
była to okazja by wymienić doświadczenia z przyjaciółmi oraz spędzić czas w niezobowiązującej, odprężającej atmosferze. Dzieci spotykały się z ciociami i wujkami, bawiły się przy muzyce, brały udział w różnych
atrakcyjnych konkursach i grach, zabawach ruchowych
i zręcznościowych, które prowadzone były przez animatorów. Impreza miała także na celu pokazanie, że
adopcja nie powinna być tematem tabu. Organizacja
pikników bardzo temu sprzyjała – rodziny spotykały
się, służyły sobie nawzajem wsparciem, mogły porozmawiać ze specjalistami. Hasło pikników można podsumować następującym zdaniem: „Jesteśmy rodzicami
– fajnie jest być rodzicem”. Uczestnicy pikników mieli
zapewnione wyżywienie, a dzieciom dodatkowo wręczane były paczki ze słodyczami. Inicjatywa była organizowana w związku z przypadającym na dzień 30 maja

Piknik dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
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Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie
święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r.
o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody mają na celu popularyzację ruchu
rodzicielstwa zastępczego i tym samym poprawę losu
dzieci odrzuconych i osieroconych. W pikniku każdorazowo uczestniczyło ok. 400 dzieci z rodzicami.
W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu zorganizowano trzy Gale Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięć została zlecona
Stowarzyszeniu „Ambasada Sukcesu” w Staniszczach
Wielkich. Podczas Gali wręczano Statuetki „Emil”, nagrody w konkursie „Małgorzata dla Mistrza” oraz nagrodę publiczności „Błękitny Anioł” im. Wiesława Szabata.
Inicjatywy podjęto w ramach kampanii społecznej na
rzecz osób niepełnosprawnych. Celem kampanii było
pokazanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz

Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

przełamanie stereotypowego ich postrzegania. Inicjatywa stanowiła okazję do prezentacji osiągnięć osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sztuki
oraz spotkania się, wymiany doświadczeń i wzajemnej
integracji dla opolskiego środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. W takcie Gali panowała
wspaniała, pełna rodzinnego ciepła atmosfera. Osoby
niepełnosprawne stworzono możliwość pokazania
jak wiele posiadają talentów, także tych artystycznych.
Tego typu przedsięwzięcia stanowią wspaniałą okazję,
aby pokazać niesamowity potencjał tkwiący w osobach posiadających różne schorzenia, które udowadniają, że talent jest ponad wszelkimi ograniczeniami.
Zorganizowano również kampanię społeczną na
rzecz osób starszych w województwie opolskim
w ramach której w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
odbyła się konferencja naukowa pn. „Społeczne i prawne aspekty starości”. Konferencję zrealizowano wspólnie z Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego oraz z Departamentem Zdrowia i Polityki
Społecznej UMWO. Społeczne wymiary starości zaprezentowali w swoich wystąpieniach m.in. prof. Robert
Rauziński, który omówił
konsekwencje starzenia się
społeczeństwa w Polsce do
2035 r. oraz prof. Kazimierz
Szczygielski, który przedstawił stan i perspektywę
zmian w grupie ludności
w wieku poprodukcyjnym
jako wyzwanie dla programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie
opolskim. Prawne aspekty
starości przedstawili m.in.
prof. Stanisław Nitecki
w wystąpieniu nt. rodzaju
świadczeń przysługujących
osobom starszym w systemie pomocy społecznej.
Zwieńczeniem konferencji była dyskusja, w której
została podkreślona rola
zmian legislacyjnych zmierzających do dostosowania
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Chór „BAGATELA” działający przy Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria” w Opolu.

systemu pomocy społecznej, aby jeszcze efektywniej
wesprzeć seniorów, których udział w ogólnej liczbie
mieszkańców w naszym regionie – zgodnie z prognozami demograficznymi – będzie jednym z najwyższych
w kraju. Konferencję uświetnił występ Chóru „BAGATELA” działającego przy Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria” w Opolu. W konferencji uczestniczyło ponad
180 osób.

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

W

ramach projektu systemowego zorganizowaliśmy 9 wizyt studyjnych, w tym 2 zagraniczne, w których uczestniczyło ogółem ponad 200
osób. Krajowe wizyty miały miejsce w woj. śląskim,
małopolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.
Natomiast zagraniczne odbyły się w regionie Västerbotten leżącym na północy Szwecji w ośrodkach
wsparcia dla osób starszych oraz we Włoszech w regionie Lombardia w podmiotach ekonomii społecznej.
Wizyty dotyczące ekonomii społecznej miały na celu
zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ekonomii społecznej w zakresie szeroko pojętego wsparcia
dla osób znajdujących się w skrajnych sytuacjach życiowych na przykładzie, których mogli oni znaleźć inspiracje i pomysł na działania aktywizujące podopiecznych. Wizyty stanowiły dobry przykład partnerstwa

w zakresie kreowania polityki społecznej w gminie,
w tym integracji z istniejącym instytucjonalnym systemem pomocy społecznej. Wizyty studyjne miały bardzo duże znaczenie w kwestii prezentacji i pogłębiania
realiów polityki społecznej, wymiany doświadczeń,
poznania rozwiązań zastosowanych w innych regionach oraz krajach. Ponadto stwarzały one możliwości
analizowania i doskonalenie własnej pracy w świetle
bezpośredniego poznania odmiennych struktur,
a także przyczyniły się do nawiązania kontaktów z innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej. Wizyty
prezentowały dobre praktyki w dziedzinie partnerstw
na rzecz włączania społecznego, stosowania aktywnych form integracji społecznej, takich jak spółdzielnie
socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia i fundacje oraz inne instytucje realizujące działania w partnerstwie w obszarze polityki społecznej.
Poniżej przypominamy wybrane placówki, z których
funkcjonowaniem i działalnością uczestnicy mieli okazję się zapoznać w czasie wizyt.
Pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie. Pensjonat
został zbudowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wspólnie ze
Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. W pensjonacie zatrudnione są osoby cierpiące na chorobę
psychiczną bądź po kryzysach psychicznych. Uczestnicy przekonali się jak perspektywa realnej pracy wpływa na zaangażowanie i pobudza możliwości rozwojowe osób po kryzysach psychicznych uczestniczących

Uczestnicy wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” Bombki.
Uczestnicy wizyty studyjnej przed Hotelem u Pana Cogito.

w rehabilitacji, którzy stali się samodzielnymi, odpowiedzialnymi pracownikami, a w perspektywie czasowej będą zdolni podjąć pracę poza zatrudnieniem
chronionym.
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie. Uczestnikom wizyty
został przedstawiony model współpracy z samorządem i instytucjami integracji społecznej na przykładzie
działalności wizytowanych organizacji. Stowarzyszenie
jest ważnym partnerem Gminy w kreowaniu polityki
społecznej na terenie miasta i wpisało się w system pomocy społecznej jako integralny i wartościowy element.
Do głównych osiągnięć można zaliczyć uruchomienie
przez Stowarzyszenie wielu miejsc oferujących pomoc
dla osób bezdomnych, uzależnionych, ofiar przemocy,

dzieci zaniedbanych, samotnych matek, a także uruchomienie kilku stale realizowanych programów środowiskowych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób
starszych. Prowadzona jest również aktywność usługowa np. poradnictwo prawne, psychologiczne, grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne, udzielane jest
schronienie, wyżywienie. Fundacja zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni
socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, organizacji
pozarządowych, jak również w ramach swojej struktury
prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Realizuje różnego rodzaju projekty ukierunkowane na aktywizację osób
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez pracę i edukację.

Założyciele spółdzielni wywodzą się z nieistniejącej
już spółdzielni w Miliczu, słynącej z tego, że przez kilkadziesiąt lat zajmowała się wytwarzaniem ozdób znanych w wielu krajach świata. Działalność spółdzielni
opiera się na współpracy z lokalną organizacją tj. Fundacją „Doliny Baryczy”. Dzięki niej spółdzielcy uczestniczą w różnego rodzaju pokazach na festynach i jarmarkach, gdzie mogą promować swoje wyroby m.in. ptaki
ze szkła oraz słynnego karpia milickiego.
Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. Fundacja „Gębiczyn” założona została w celu objęcia dzieci
wiejskich wczesnym rozpoznaniem porażenia mózgowego i ich rehabilitacją. Fundatorzy – założyciele
przekazali na ten cel działkę budowlaną o pow. 1,12 ha

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki
w Krośnicach. Spółdzielnia powstała w 2009 roku.

Uczestnicy wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” Bombki.

Uczestnicy wizyty studyjnej.

oraz dwa autorskie projekty
budowlane ośrodka rehabilitacji i stajni wraz z pozwoleniem na budowę. Utworzony w 1997 r. Wyjazdowy
Zespół Wczesnej Interwencji
przeprowadził rozpoznanie
i udokumentował różny stopień upośledzenia u ponad
30 dzieci, które nigdy dotąd
nie zostały objęte rehabilitacją, głównie z powodu głębokiego ubóstwa i patologii
społecznej. W latach 1997-2011 zrealizowano kilkadziesiąt projektów edukacyjno-kulturalnych mieszczących
się w założeniach autorskiego programu „Dobry Dom”.
W projektach uczestniczyło rocznie od 1500-2000 dzieci i młodzieży – bezpośrednich beneficjentów oraz
pośrednio rodziców, nauczycieli, osób zwiedzających,
uczestników imprez edukacyjno – integracyjnych.
W latach 2010-2011 reintegracją społeczną objęto 40
uczestników powstałego Centrum Integracji Społecznej, mieszkańców Gminy Czarnków i Miasta Czarnkowa.
Misją CIS w Gębiczynie jest dzielenie się wiedzą poprzez
realizowanie
projektów
edukacyjno-kulturalnych,
wspierających rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci
i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców wsi, w tym
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Re Tech Life w Mediolanie, która jest organizacją realizującą ideę integracji działań społecznych i na rzecz
środowiska. Podstawowym celem jej działania jest
oferowanie szans reintegracji zawodowej i społecznej więźniom, którzy regenerują tysiące komputerów
i sprzęt informatyczny, utylizowany przez duże przedsiębiorstwa prywatne i instytucje państwowe.
Dwie wizyty studyjne w województwie śląskim
zorganizowane w maju oraz czerwcu 2015 r. dla
ogółem 50 osób. W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk
w dziedzinie partnerstw na rzecz włączenia społecznego oraz z doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie stosowania aktywnych form integracji
społecznej. Podczas wizyt uczestnikom przybliżono
działalnością następujących podmiotów:

Wizyta w Centrum Wolontariatu w Umea.

Wizyta studyjna w Szwecji. Wizyta miała na celu zapoznanie uczestników ze sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi w Szwecji.
Jednym z punktów programu wizyty było zwiedzanie Centrum Wolontariatu Umeå (Frivilligcentralen
Umeå), którego wolontariusze zajmują się głównie
pomocą osobom starszym w ich codziennym życiu tj.
towarzyszenie w zakupach, wizyty u lekarza, pomoc
w pracach domowych i drobnych naprawach. Centrum

zrzesza ok. 200 wolontariuszy, gdzie ponad 80% z nich
to osoby pow. 65 roku życia.
Wizyta studyjna we Włoszech. Celem wizyty było
zapoznanie uczestników ze strukturą i organizacją włoskiego systemu przedsiębiorczości społecznej, w tym
m.in. ram prawnych i wynikającej z nich praktyki funkcjonowania sektora ES. W czasie wizyty uczestnicy zapoznali się m.in. z działalnością Spółdzielni Socjalnej

1) Stowarzyszenie Mocni Razem w Katowicach.
W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia są przede
wszystkim działania na rzecz dzieci i młodzieży. Organizacja rozpoczęła realizację autorskiego, pierwszego
w Katowicach Środowiskowego Programu Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Stowarzyszenie posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu i organizacji wolontariatu,
pracy w środowisku lokalnym z wykorzystywaniem
potencjału oraz zasobów środowiska. Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie to m.in. Centrum Wolontariatu Szkolnego (współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej),
SENIOR NA PLUS w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 oraz „Dołącz do armii wolontariuszy w Szopienicach”.
2) Fundacja Spectrum Liberi, Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie. Fundacja powstała z myślą
o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym
spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Jej misją jest wielopłaszczyznowa
pomoc i tworzenie programów fundacyjnych dla najbardziej potrzebujących.
Główne obszary działalności Fundacji to:
 Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Re Tech Life w Mediolanie.

 Wyrównywanie szans dla dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin.

 Zapewnienie równego dostępu do edukacji.
 Krzewienie świadomości społecznej na temat autyzmu.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju
dzieci z autyzmem poprzez utworzenie i działalność zespołu szkolno – przedszkolnego.
3) Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. Celem Stowarzyszenie jest niesienie pomocy
społecznej i psychologicznej rodzinom oraz osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ochrona
i promocja zdrowia, edukacja, wychowanie, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, promocja
i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym. Stowarzyszenie
pomaga dzieciom, młodzieży, rodzinom ze środowisk
marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami bez konieczności opuszczania przez nie domu, szkoły, swojego środowiska.
Organizacja realizuje Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin
poprzez:
 Ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 Świetlice terapeutyczne.
 Socjoterapeutyczny klub młodzieżowy.
 Poradnię rodzinną.
 Pracę uliczną.
 Pracę ze społecznością lokalną.
 Współprace ze służbami społecznymi: szkołami, sądami, ośrodkami pomocy społecznej.
4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu – punkt integracji społecznej. W czasie wizyty
uczestnicy zapoznali się z działalnością klubu integracji
społecznej działającego przy MOPS w Sosnowcu realizującego wszelkie działania w kierunku włączenia społecznego i integracji społecznej.
5) Fundacja „POMOST” w Zabrzu. Do głównych obszarów działalności Fundacji zalicza się:
 Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia w zakładach karnych.
 Prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dotyczących
uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej.
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 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup
stygmatyzowanych.
 Udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z integracją i adaptacją społeczną osobom opuszczającym zakłady karne bądź
inne placówki penitencjarne.
6) Centrum Społecznego Rozwoju w Katowicach.
Działalność Stowarzyszenia polega na budowaniu
międzyinstytucjonalnej sieci współpracy na terenie
podregionu tyskiego. Stowarzyszenie kładzie nacisk
na wsparcie wychowawcze i edukacyjne Miejskiego
Ośrodka Wsparcia Rodziny i Dziecka, działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
i długotrwale bezrobotnych oraz dystrybucję żywności
dla najuboższych.
7) Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
należy do wiodących ośrodków kardiologicznokardiochirurgicznych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Jest liderem w rankingach polskich szpitali.
Fundacja od 2004 r. prowadzi działalność w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji. Głównym
celem działania Fundacji jest wspieranie działalności
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w następujących obszarach:
 Podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych.
 Prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 Wspierania osób dorosłych i dzieci, które znajdują
się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej.
 Promocji i organizacji wolontariatu.
8) Fundacja Gaudete w Katowicach. Fundacja Gaudete została założona w 1992 r. Słowo „gaudete” pochodzi z języka łacińskieg i oznacza radość, satysfakcję,
spełnienie w życiu. Fundacja Gaudete zajmuje się edukacją i szkoleniami poprzez:
 Doskonalenie kompetencji zawodowych u osób
dorosłych.
 Podnoszenie umiejętności rozwoju osobistego.
 Rozwijanie talentów u dzieci i młodzieży.

 Prowadzenie szkoleń w obszarach: mentoring, tutoring, coaching.
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Do projektów zrealizowanych przez Fundację należą
m.in.: „Promowanie włączania społecznego poprzez
edukację – dostęp grup osób uczących się do odpowiedniego poradnictwa”, „Wspieranie innowacji
i przedsiębiorczości – rola doradztwa zawodowego
i szkoleń (C– VET) w świetle potrzeb europejskiego
rynku pracy”, „Nowe umiejętności w nowych miejscach
pracy – podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych”, „Rozwijanie synergii pomiędzy „światem edukacji” a „światem
pracy” – wymiana doświadczeń”, „Upowszechnianie
ekonomii społecznej – droga dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy”.
Ponadto w ramach zadania Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego zorganizowaliśmy kilkudniowe
wyjazdowe spotkania warsztatowe dla przedstawicieli
ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, których celem było motywowanie do współpracy partnerskiej poprzez rozwój nowych form i metod
wsparcia indywidualnego i środowiska dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą CAL.
Przeprowadziliśmy również spotkania przedstawicieli
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów
pracy, których celem było wypracowanie skutecznych
mechanizmów współpracy, promocja dobrych praktyk
w zakresie rozwijania partnerstwa oraz wypracowanie
standardów współpracy.
Kolejną inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego były seminaria dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Zorganizowaliśmy
cztery dwudniowe seminaria, w których uczestniczyło
łącznie ok. 300 osób. Tematyka seminariów była bardzo różnorodna, wielowątkowa, tak jak złożona jest
problematyka przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in.
przedstawiania dobrych praktyk w zakresie partnerstw
i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, organizowania społeczności
lokalnej poprzez środowiskową pracę socjalną, prawnego aspektu pracy socjalnej w pomocy społecznej.
Każdorazowo prezentowane były najważniejsze, aktualne zagadnienia związane z polityką i pomocą społeczną, w tym zmiany przepisów prawnych. Staraliśmy
się zapraszać najlepszych ekspertów z danej dziedziny, byli to m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy

Uczestnicy seminarium.

i Polityki Społecznej, ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, prokuratury, kancelarii prawnych, uczelni wyższych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych.

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

W

ramach tego działania zorganizowano szereg
spotkań z wybranymi przedstawicielami NGO,
PES, JST szczebla wojewódzkiego, powiatu i gminy,
przedsiębiorców, mediów lokalnych i regionalnych,
partnerów społecznych, którzy weszli w skład 15 osobowego zespołu ds. ekonomii społecznej. Zespół
opracował Wieloletni Regionalny Plan Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020. Zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju Plan stanowi istotny element
programowania w województwie. Ponadto jest on
zgodny z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ES. Plan wpisuje się w założenia programowe
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz
Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej

na lata 2002–2015. Powstanie dokumentu przyczyniło
się do upowszechniania wiedzy na temat możliwości
wykorzystania ES jako instrumentu rozwiązywania problemów społecznych. W związku z monitoringiem realizacji ww. Planu przeprowadzono ewaluację on-going, której głównym celem była bieżąca identyfikacja
postępu, zagrożeń i nieprawidłowości w trakcie jego
wdrażania oraz badanie interakcji między wszystkimi
zaangażowanymi stronami. Z przeprowadzonego badania wynika, że sektor ekonomii społecznej w regionie jest słabo rozwinięty. Istnieje stosunkowo niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej (PES), a ich
działalność nie jest wystarczająco promowana. W regionie zauważa się trend rozwojowy – przedstawiciele PES zauważają pojawianie się nowych podmiotów,
a także rozwój otoczenia ekonomii społecznej, mimo
że rozwój ten ma ograniczony zasięg i rozmiar jest on
zauważany i świadczy o postępach w zakresie realizacji Planu. Od rozpoczęcia realizacji Planu liczba PES
wzrosła trzykrotnie. Największą zewnętrzną barierą dla
rozwoju sektora ekonomii społecznej w odczuciu samych przedstawicieli PES jest brak zaangażowania ze
strony władz lokalnych. Niewiedza, brak kompetencji,
negatywne nastawienie i brak otwartości na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej powoduje zniechęcenie i hamuje rozwój sektora w regionie.
Istotną barierą w rozwoju sektora są również trudności
w tworzeniu podmiotów wynikające ze złej organizacji, braku rzetelnych informacji i niskiej jakości wsparcia
udzielanego przez podmioty zewnętrzne. Obecna infrastruktura organizacyjna, prawna i ekonomiczna jest
niewystarczająca w zakresie potrzeb sektora ekonomii
społecznej. Brakuje również podmiotów otoczenia

19
ekonomii społecznej. Zauważalna jest zbyt mała liczba
organizacji, które wspierałyby rozwój ekonomii społecznej. Zaangażowanie władz samorządowych w rozwój ekonomii społecznej i otwartość na współpracę
przyczynia się do efektywnego rozwoju i sprawnego
funkcjonowania PES.
Największe znaczenie dla realizacji tego projektu
i osiągnięcia założonych wskaźników ma budowanie
świadomości i inspirowanie samorządów oraz innych
podmiotów sektora publicznego, społecznego i prywatnego do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Aby osiągnąć wskaźnik dotyczący zwiększenia
zatrudnienia w PES należy skoncentrować działania
w zakresie pomocy merytorycznej i prawnej dla osób
zainteresowanych zakładaniem PES. W zakresie promocji sektora ekonomii społecznej najskuteczniejsze
działania opierają się na dobrym przykładzie, dlatego
angażowanie w promocję istniejących podmiotów poprzez wspieranie wystawiennictwa produktów i usług
PES jest nie tylko promocją tych podmiotów, ale również promocją całego sektora.

Zespół ds. ekonomii społecznej.

Przeprowadzona analiza w całości dostępna jest na
stronie internetowej www.pokl.rops-opole.pl.
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Ponadto zorganizowano kampanię informacyjno-promocyjną ekonomii społecznej w ramach, której zostały nagrane cztery reportaże telewizyjne pt.
„Wędka zamiast ryby”, promujące rozwój ekonomii
społecznej w regionie, które w swej treści zawierały
informacje o charakterze edukacyjno-informacyjnym
w obszarze ekonomii społecznej. W celu dotarcia do
jak największej grupy odbiorców reportaże zostały
wyemitowane w telewizji regionalnej, a obecnie dostępne są na stronnie internetowej ROPS w Opolu
www.pokl.rops-opole.pl.
W sali konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego zorganizowano konferencję pn. „Ekonomia społeczna
w województwie opolskim – szanse, zagrożenia
i perspektywy rozwoju”. Konferencja poświęcona
była nowej perspektywie rozwoju opolskiej ekonomii
społecznej. Podczas konferencji zaprezentowano wiele

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego.

istotnych kwestii, ważnych z punktu widzenia opolskiej
ekonomii społecznej, m.in.:

 AKSES – system certyfikacji ośrodków wsparcia
ekonomii społecznej,

 funkcjonowanie ośrodków wsparcia w województwie opolskim – podsumowanie działań i stan
obecny,

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

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

 rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na
poziomie regionalnym.

Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz ekspert z zakresu ekonomii społecznej.
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W ostatnim roku realizacji projektu zrealizowano zadanie pn. „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej”. Udział
w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej miał na celu
podniesienie kompetencji w zakresie animacji w oparciu o dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych,
zwiększenie umiejętności nawiązywania współpracy
pomiędzy środowiskiem ekonomii społecznej a samorządem lokalnym i regionalnym, poszerzenie wiedzy
na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach Szkoły Liderów ES przeprowadzono 2 moduły: Moduł I szkoleniowy, który obejmował pięć 3-dniowych cyklów weekendowych (od piątku do niedzieli),
Moduł II zrealizowany w ramach dwóch 3-dniowych
wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego.
Zakres cyklu szkoleniowego obejmował następującą
tematykę:
 idea i cele ekonomii społecznej,
 ekonomia społeczna w dokumentach rządowych
oraz samorządowych, obowiązki samorządów dot.
monitorowania ekonomii społecznej, partnerzy
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w realizacji ich celów i promocji idei ekonomii społecznej,

 usługi społeczne, usługi użyteczności publicznej,
społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
 animacja społeczna, programy aktywności lokalnej,
partnerstwa, sieci współpracy międzyinstytucjonalnej,
 zadania i efektywność wsparcia ośrodków wsparcia
ekonomii społecznej,
 Kanwa Business Model Generation jako narzędzie
planowania działalności podmiotów ekonomii
społecznej,
 marketing wartości, promocja usług i produktów
przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
 planowanie finansowe w przedsiębiorstwach ES
z wykorzystaniem narzędzia PROVE IT,
 współpraca z biznesem w zakresie realizacji usług
przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 kampanie promocyjne jako skuteczne narzędzie
wsparcia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 prezentacja dobrych praktyki w dziedzinie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.
W Szkole Liderów ES uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej działających
w sferze pomocy i integracji społecznej.

ROZMOWY Z CIEKAWYMI LUDŹMI
Rozmowa z Tomaszem Mikiewiczem – pracownikiem
socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
Pracownik socjalny działa na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. A jak w rzeczywistości wygląda praca socjalna na co dzień?
Nieprzewidywalnie. Nigdy nie wiesz z czym będziesz
musiał sobie poradzić danego dnia, z jaką sytuacją
zmierzyć, jaki problem rozwiązać i komu pomóc. Bywa,
że jeden telefon zaburza ci cały dzień pracy, że trzeba
rzucić wszystko i jechać na interwencje.
Jakie według Pana są zalety i wady pracy socjalnej?
Praca pracownika socjalnego polega głównie na
współpracy z ludźmi i pomocy podopiecznym ośrodka
pomocy społecznej. Jeśli uda się komuś pomóc, to przynosi to ogromną satysfakcję. Niestety są podopieczni,
którzy reprezentują bierną postawę w rozwiązywaniu

BIULETYN INFORMACYJNY — czerwiec 2015

BIULETYN INFORMACYJNY — czerwiec 2015

20

swojej trudnej sytuacji życiowej np. poprzez znalezienie pracy i zależy im tylko na pomocy finansowej
z ośrodka pomocy społecznej. Wtedy bywa, że praca
z takimi ludźmi jest ogromnie trudna i bezowocna.
Co należy zmienić w pracy pracowników socjalnych, aby pomoc społeczna funkcjonowała lepiej?
Podnieść prestiż tego zawodu. Praca pracownika socjalnego jest trudnym i stresującym zawodem, który
niestety nie cieszy się szacunkiem. Następują w niej
problemy nie tylko z roszczeniowymi, negatywnie nastawionymi klientami, ale również bywa utrudniona
przez postawę „to nie mój problem”.
Czy mężczyzna może być dobrym pracownikiem
socjalnym, czy to raczej zawód dla kobiety?

Tomasz Mikiewicz – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

Uważam, że tak. Wszystko zależy od indywidualnych
predyspozycji. Myślę, że jest to kwestia osobowości,
cech charakteru, podejścia do pracy, odpowiedzialności
za wykonywanie powierzonych obowiązków, a nie płci.
Praca pracownika socjalnego bywa niebezpieczna, ponieważ współpracuje się w niej z różnymi ludźmi. Są
więc sytuacje, w których wręcz lepiej sprawdzi się mężczyzna.
Co Pan sądzi na temat stereotypowego postrzegania zawodów kobiecych i męskich, mowa o pracy
pracownika socjalnego? Czy to jest tendencja, która na dzień dzisiejszy zanika?
Uważam, że zawodów nie powinno się dzielić na męskie czy kobiece, a już na pewno nie w przypadku pracy pracownika socjalnego. Jak już powiedziałem to czy
jest się dobrym pracownikiem socjalnym zależy, od
człowieka, a nie jego płci. Niestety w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nysie, w którym pracuję na 29 pracowników socjalnych przypada tylko dwóch mężczyzn, co
chyba rzeczywiście potwierdza, że taki stereotyp funkcjonuje.
Zawód pracownika socjalnego jest zawodem specyficznym. Jakimi cechami charakteru powinien
odznaczać się pracownik socjalny?

Trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno powinien lubić ludzi, pracę z nimi
i dla nich, a swoją pracę traktować jak misję. Myślę,
że powinien być empatyczny, opanowany. Czasem
wyrozumiały, czasem bardzo stanowczy. Wszystko
zależy od człowieka, z którym przyjdzie mu współpracować.
Jaki jest Pana największy sukces zawodowy?
Codzienna praca pracownika socjalnego nie niesie za
sobą jakiś spektakularnych sukcesów zawodowych.
Dla mnie osobiście największym sukcesem jest to, że
czasem uda się komuś efektywnie pomóc. To daje mi
najwięcej satysfakcji.
Z jakim problemami najczęściej borykają się podopieczni placówki, w której Pan pracuje?
Niestety w gminie, w której pracuję to przede wszystkim bezrobocie, które nie pozwala ludziom samodzielnie zapracować na swoje utrzymanie. Ponadto jest to
niepełnosprawność, przemoc w rodzinie i z przykrością muszę stwierdzić, że mentalność i niezaradność
życiowa wyniesione z domu. Bywa bowiem, że niektórzy klienci korzystają z pomocy finansowej pokoleniami i uczynili sobie z ośrodka pomocy społecznej źródło
utrzymania.
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Jaką rolę powinien odgrywać pracownik socjalny
w życiu podopiecznych?
Wspierającą, ale nie wyręczającą. Moim zdaniem powinien motywować swoich podopiecznych, udzielać
wskazówek, ale nie załatwiać wszystkiego za podopiecznych, ponieważ takie postępowanie prowadzi
do wyrobienia biernych postaw wyuczonej bezradności i braku samodzielności.
Jakie są dylematy i rozdarcia współczesnego pracownika socjalnego?
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Mogę za to powiedzieć co mnie zniechęca i frustruje
w tej pracy, a mianowicie brak efektów jej wykonywania. Założeniem ustawy o pomocy społecznej jest
pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.
A więc powinna być okresem przejściowym, w którym państwo pomaga obywatelom, aż do momentu
usamodzielnienia się. Niestety są podopieczni, którzy
z korzystania z pomocy społecznej czynią sobie sposób na życie i „uzależniają” się od niej. To podopieczni,
którzy nie chcą pomocy, motywacji i wskazówek. Chcą
tak zwanego „świętego spokoju” i comiesięcznej wypłaty świadczeń socjalnych w kasie ośrodka pomocy
społecznej.
Jaki Pana zdaniem jest wizerunek publiczny pracownika socjalnego?
Niezbyt dobry i niestety zły wizerunek tego zawodu
kształtują głównie media. Mam tu na myśli np. wiele
reportaży, które pokazują prawdziwe tragedie ludzkie,
za które odpowiedzialność zrzucają na pracowników
socjalnych. Często pada pytanie gdzie był pracownik
socjalny, co zrobił by pomóc, itp. A pracownik socjalny bądź nie wiedział o problemie tej konkretnej osoby lub rodziny, gdyż nie zgłosiła się ona do ośrodka
pomocy społecznej, a brak było sygnałów z otoczenia albo był i robił co w jego mocy. Ale ludzie często
nie chcą współpracować, chcą więcej niż pracownik

socjalny jest w stanie zrobić, oczekują rozwiązania za
nich wszystkich życiowych problemów. A tak się nie
da. A jak wydarzy się jakaś tragedia to robi się nagonkę
na pracowników ośrodka pomocy społecznej i szuka
winnych.
Czy zawód pracownika socjalnego jest potrzebny?
Oczywiście, że tak. Niestety na nasze społeczeństwo
nie składają się wyłącznie ludzie wykształceni i zaradni. Są również ludzie, którym należy pomóc, wesprzeć
i pokazać jak można prawidłowo funkcjonować czy to
w rodzinie czy w społeczeństwie. Proszę pamiętać, że
praca pracownika socjalnego to nie tylko przyznawanie pomocy finansowej, ale również, a może przede
wszystkim, szeroko rozumiana praca socjalna, na którą składa się szereg działań mających na celu pomoc
w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej naszych
podopiecznych, na którą nie składają się wyłącznie problemy finansowe, ale również ciężkie choroby, przemoc w rodzinie, bezdomność, itd.
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Co motywuje Pana do pracy?
Satysfakcja jaką mam z pomagania ludziom. Wdzięczność w oczach podopiecznych jeśli uda im się pomóc
i najzwyklejsze szczere słowo „dziękuję”.
Wypalenie zawodowe jest przypisane do tego zawodu. Wybierając go, pracownik socjalny musi
liczyć się z takimi, a nie innymi barierami. Czy
dostrzega Pan ten problem u siebie i swoich współpracowników, jeśli tak to w jaki sposób sobie poradzić z tym zjawiskiem?
Uważam, że wypalenie zawodowe jest wpisane w każdy zawód. Mój staż pracy w tym zawodzie to ok. 5 lat,
więc trudno mówić o wypaleniu zawodowym, choć
bywają lepsze i gorsze dni. A sposobem na walkę z wypaleniem zawodowym w tym trudnym i specyficznym
zawodzie mogłaby być gwarancja rocznego urlopu
zdrowotnego, jaki przysługuje np. nauczycielom.
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