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WSTĘP

R

ozpoczął się drugi rok realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” realizowany w ramach Priorytetu VII,

Podziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Biuletyn, który trafia do Państwa rąk przedstawia dotychczasowe działania przy realizacji projektu

systemowego jak również aktualności, wydarzenia oraz wszelkie inicjatywy jakie są udziałem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Przygotowanie i realizacja projektów, to przedsięwzięcie wymagające znacznego zaangażowania
zasobów finansowych i ludzkich. Zmiany związane z zasadami i procedurami dotyczącymi pisania
projektów, dokumentacją dot. procesu wdrażania itd. następują lawinowo i odnoszą się niemal do
każdego aspektu, związanego z przygotowaniem projektów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poprzez udzielanie specjalistycznego doradztwa aktywnie włącza się w proces konsultowania wszystkich dokumentów programowych, które wyznaczają zasady realizacji projektów.
Konsultacje dotyczą nie tylko zasad, na jakich składane i rozpatrywane są projekty, ale także kompetencji i zakresu zadań realizowanych przez OPS i PCPR.
Mając za sobą ogrom pracy i bagaż doświadczeń, pragniemy służyć Państwu pomocą we wdrażaniu
Waszych własnych projektów systemowych oraz projektów konkursowych. Zachęcamy również do
dzielenia się z nami doświadczeniami, dobrymi praktykami na łamach naszego biuletynu.
Zapraszamy do współpracy oraz życzymy miłej lektury.
Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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Projekt systemowy ROPS w Opolu

O

d 1 stycznia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu rozpoczął realizację projektu
systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”,
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
1 stycznia – 31 grudnia 2009 r.
CEL PROJEKTU POMOCY:
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału
i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji
pomocy i integracji społecynej. Cel projektu jest zgodny
z celem głównym PO KL, z pierwszym celem szczegółowym Priorytetu VII, zawartym w Szczegółowym Opisie
Priorytetów PO KL, Wojewódzką Strategią Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015 Kształcenie ustawiczne kadr pomocy społecznej w ramach PO KL 2007–2013,
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 20002015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia
2007-2013 oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju, jak
również Planem Działania na rok 2009, w którym zapisano
skrócony opis projektu. Cel strategiczny osiągany będzie
poprzez realizację celów szczegółowych:
- doskonalenie i nabywanie umiejętności zawodowych
oraz aktualizację wiedzy pracowników i wolontariuszy
instytucji pomocy i integracji społecynej,
- wzrost skuteczności w zakresie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, - wzrost kompetencji kluczowych ww. pracowników poprzez udział w szkoleniach

oraz udzielanie specjalistycznego doradztwa.
GRUPY DOCELOWE POMOCY:
Odbiorcami projektu są pracownicy i wolontariusze
powiatowych centrów pomocy rodzinie (pcpr), ośrodki pomocy społecznej (ops), ROPS oraz inne jednostki
organizacyjne pomocy i integracji społecznej, o których
mowa w art.6 punkt 5 Ustawy o pomocy społecznej,
a także organizacje pozarządowe realizujące zadania
w zakresie integracji i pomocy społecznej w województwie opolskim.
Liczba osób objętych wsparciem w 2009 r. to min.
300 osób.
Grupy docelowe i potrzeby szkoleniowe zostały
określone na podstawie bilansu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej, ankiet, przeprowadzonych spotkań
oraz zmieniającej się specyfiki pracy kadry pomocy
i integracji społecznej, jak również w oparciu o ankiety
ewaluacyjne podsumowujące pierwszy rok projektu
systemowego ROPS. Uzyskane informacje pozwoliły
sformułować moduły szkoleniowe, które będą realizowane w ramach projektu.
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom kadry ops,
pcpr, ROPS oraz innych ww. jednostek i organizacji, które
mają bezpośredni kontakt z grupami o wysokim poziomie ryzyka wykluczeniem społecznym. Uczestnicy szkolenia udoskonalą zdolność do reagowania na potrzeby
społeczne oraz niwelowanie czynników powodujących

bierność zawodową , ubóstwo, a w konsekwencji marginalizację i wykluczenie społeczne, podniosą kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz uaktualnią posiadaną
wiedzę.
Wartością dodaną projektu jest jego kompleksowość,
połączenie usługi szkoleniowej, doradczej, informacyjnej oraz utworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń.
OPIS PRIORYTETOWYCH ZADAŃ:
Szkolenia:
W roku 2009 zostanie przeprowadzonych 7 modułów
szkoleniowych (prowadzonych systemem
1-2-3 dniowym w zależności od tematyki) 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 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Uczestnicy zostaną przeszkoleni m.in. pod kątem rozwoju
form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów pracy z „trudnym” klientem pomocy społecznej, zarządzania a także pod kątem radzenia
sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wiedza
uzyskana w wyniku udziału w projekcie usprawni realizację zadań wynikających ze specyfiki pracy w pomocy
społecznej, a tym samym podniesie jakość świadczonych
usług, co pośrednio przyczyni się do wzrostu zatrudnienia
na terenie województwa opolskiego, zwiększy mobilność
zawodową i społeczną podopiecznych pomocy społecznej, a w konsekwencji przyczyni się do zahamowania
procesu marginalizacji społecznej.
Moduły szkoleniowe:
Moduł I
Uczestnicy modułu I:
- pracownicy oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa opolskiego.
Liczba uczestników:
- ok.100 osób, tj. 4 grupy po ok.25 osób - 5 szkoleń.
Tematyka szkoleń:
- praca z rodziną w ujęciu systemowym, praca socjalna
z osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnospraw-

nymi, superwizja realizacji kontraktu socjalnego, stres
i wypalenie zawodowe pracownika socjalnego.
Moduł II
Uczestnicy modułu II:
- kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz koordynatorzy projektów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
województwa opolskiego.
Liczba uczestników:
- ok.100 osób, tj. 4 grupy po około 25 osób - 1 szkolenie.
Tematyka szkolenia:
- zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie i wspieranie pracowników.
Moduł III
Uczestnicy modułu III:
- pracownicy oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Liczba uczestników:
ok.75 osób, tj. 3 grupy po ok.25 osób - 3 szkolenia.
Tematyka szkoleń:
- indywidualne programy usamodzielniania, trening
zastępowania agresji, postępowanie terapeutyczne
z dzieckiem krzywdzonym.
Moduł IV
Uczestnicy modułu IV
- pracownicy oraz kierownicy domów pomocy społecznej.
Liczba uczestników:
-ok.50 osób, tj. 2 grupy po ok.25 osób - 2 szkolenia.
Tematyka szkolenia:
- konstruowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańców domów pomocy społecznej, wsparcie działań
domów pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadań z zakresu nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego.
Moduł V
Uczestnicy modułu V
- pracownicy oraz kierownicy środowiskowych domów
samopomocy.
Liczba uczestników:
-ok.25 osób, 1 grupa - 2 szkolenia.
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Tematyka szkoleń:
- postępowanie wspierająco –aktywizujące uczestnika
środowiskowego domu samopomocy , praca terapeutyczna z rodziną uczestnika.
Moduł VI
Uczestnicy modułu VI
- przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym
podmiotów gospodarki społecznej.
Liczba uczestników:
-ok.50 osób, 2 grupy - 1 szkolenie.
Tematyka szkolenia:
- wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację
zadań z zakresu integracji społecznej.
Moduł VII
Uczestnicy modułu VII
- pracownicy oraz kierownicy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
Liczba uczestników:
- około 30 osób - 3 szkolenia.
Tematyka szkoleń:
- zasady efektywnej pracy w zespole, prawo zamówień
publicznych w praktyce, świadczenia rodzinne.
SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
Zdobyta przez uczestników szkoleń wiedza i umiejętności uzupełniane są o praktyczną pomoc 2 specjalistów
ds. doradztwa specjalistycznego. Ich głównym zada-

niem będzie świadczenie usług doradczych pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z zakresu rozwoju form aktywnej
integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod
i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego
i środowiskowego, a także prawidłowego realizowania
działań przewidzianych w ramach PO KL (sporządzanie
i realizacja projektów, w tym partnerskich). Specjalistyczne doradztwo (indywidualne i grupowe) obejmie
łącznie ok. 82 jednostki organizacyjne pomocy społecznej z terenu Opolszczyzny.
Z usług doradczych można skorzystać w siedzibie ROPS
poprzez osobiste kontakty odbiorców, telefoniczne, drogą e-mail, a także w siedzibach OPS i PCPR.
PLATFORMA POROZUMIENIA
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ:
Zadanie Platforma porozumienia i wymiany doświadczeń stanowi odpowiedź na wejście w życie ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Głównym celem niniejszego zadania jest wdrożenie na poziomie województwa opolskiego właściwej
współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków
pomocy społecznej w zakresie postępowania z klientami urzędów pracy i jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, promocja dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów systemowych oraz konkursowych ops,
pcpr oraz rozwijanie partnerstwa.

Realizacja szkoleń

W

I półroczu 2009 r. rozpoczęto cykl szkoleń z poszczególnych modułów projektu systemowego
pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji

społecznej w województwie opolskim” Poddziałanie
7.1.3 PO KL realizowanego przez ROPS w Opolu, w których łącznie uczestnictwo rozpoczęło ok. 300 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej:
MODUŁ I
Odbiorcami szkoleń są pracownicy oraz kierownicy OPS
i PCPR województwa opolskiego.
W ramach modułu pierwszego utworzono 4 grupy
szkoleniowe liczące po 25 osób, a każda z grup będzie
uczestniczyć w pięciu szkoleniach. W pierwszym półroczu udział w tym module rozpoczęło 150 pracowników
(trzy grupy szkoleniowe).

Tematyka szkoleń obejmowała:
27-28.04.2009 – „ Praca socjalna z osobami długotrwale
bezrobotnymi, w tym uzależnionymi od alkoholu”.
11-12.05.2009 – „ Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi – planowanie kariery zawodowej osób niepełnosprawnych”.
14-15.05.2009 – „ Praca z rodziną w ujęciu systemowym”
01-02.06.2009 – „Praca z rodziną w ujęciu systemowym”
02.06.2009 – „ Superwizja kontraktu socjalnego”
08-09.06.2009 – „Praca socjalna z osobami długotrwale
bezrobotnymi, w tym uzależnionymi od alkoholu”.
Szkolenia odbywały się w systemie 1 i 2- dniowym.
MODUŁ II
Odbiorcami szkolenia są kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz koordynatorzy projektów OPS i PCPR województwa opolskiego. W ramach
modułu drugiego utworzono 4 grupy szkoleniowe
liczące po 25 osób, a każda z grup będzie uczestniczyć
w jednym szkoleniu. W pierwszym półroczu udział
w tym module rozpoczęło 50 pracowników ( dwie grupy szkoleniowe).
27-28.05.2009, 04-05.06.2009 - „Zarządzanie zasobami
ludzkimi, motywowanie i wspieranie parowników”.
Szkolenia odbywały się w systemie 2- dniowym.
MODUŁ III
Odbiorcami szkoleń są pracownicy oraz kierownicy OPS
i PCPR, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz
innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
województwa opolskiego. W ramach modułu trzeciego
utworzono 3 grupy szkoleniowe liczące po 25 osób,
a każda z grup będzie uczestniczyć w trzech szkoleniach. W pierwszym półroczu udział w tym module rozpoczęło 50 pracowników ( dwie grupy szkoleniowe)

27-28.04.2009 – „ Wpływ sytuacji kryzysowych na dziecko i postępowanie terapeutyczne z dzieckiem krzywdzonym”.
28-29.05.2009 – „ Indywidualne programy usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych”.
Szkolenie odbywało się w systemie 2- dniowym.
MODUŁ IV
Odbiorcami szkoleń są pracownicy oraz kierownicy DPS
województwa opolskiego. W ramach modułu czwartego utworzono 2 grupy szkoleniowe liczące po 25 osób,
a każda z grup będzie uczestniczyć w dwóch szkoleniach. W pierwszym półroczu udział w tym module rozpoczęło 25 pracowników ( jedna grupa szkoleniowa).
18-19.05.2009 - „Wsparcie działań DPS w ramach EFS
– poddziałanie 7.1.2 i 7.2.2”.
Szkolenie odbywało się w systemie 2- dniowym.
MODUŁ V
Odbiorcami szkoleń są pracownicy oraz kierownicy ŚDS
województwa opolskiego. W ramach modułu piątego
utworzono 1 grupę szkoleniową liczącą 25 osób, która
będzie uczestniczyć w dwóch szkoleniach. W pierwszym półroczu udział w tym module rozpoczęło i zakończyło 25 pracowników ( jedna grupa szkoleniowa).
18-19.05.2009 - „ Plan postępowania wspierająco – aktywizującego zasady konstrukcji i realizacji”.
08-09.06.2009 - „Współpraca i praca terapeutyczna z rodziną uczestnika ŚDS”.
Szkolenia odbywały się w systemie 2- dniowym.
W drugim półroczu zgodnie z harmonogramem będą
odbywać się kolejne szkolenia przewidziane w ramach
realizacji projektu.
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Specjalistyczne doradztwo

D

oradztwo specjalistyczne obejmuje zagadnienia
merytoryczne oraz metodyczne w zakresie rozwoju instrumentów aktywnej integracji (zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej), narzędzi realizacji projektu, postępowania przy realizacji kontraktów
socjalnych, programów aktywności lokalnej i programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod
i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego
i środowiskowego, a także w zakresie prawidłowego realizowania zadań przewidzianych dla instytucji pomocy
i integracji społecznej w ramach PO KL.
W ramach niniejszego zadania zatrudnieni doradcy
ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń pani Małgorzata Duda oraz Agnieszka Ponikowska udzielają pomocy w ww. zakresie.

W pierwszym półroczu 2009 doradcy udzielili łącznie
147 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla
40 osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Konsultacje miały charakter głównie stacjonarny w siedzibie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Głogowskiej 25 C w Opolu, na które zgłosiło się 25 instytucji
pomocy i integracji społecznej. Usługi doradcze realizowane były osobiście, telefonicznie oraz elektronicznie.
Doradcy świadczą usługi doradcze na terenie ROPS, jak
również mają możliwość dojazdu do siedziby OPS/ PCPR.
Zainteresowanych specjalistycznymi poradami prosimy
o kontakt:
Małgorzata Duda
m.duda@rops-opole.pl
Agnieszka Ponikowska
a.ponikowska@rops-opole.pl,
telefon: 077 44 152 50, lub na adres ROPS w Opolu.

Platforma porozumienia
i wymiany doświadczeń
- wspólny klient OPS i PUP

W

związku z wejściem w życie ustawy z 19 grudnia
2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych
innych ustaw ( Dz. U. z 2008 r. z Nr 6 poz. 33) w dniach
06.04.2009 r., 07.04.2009 r. oraz 08.04.2009 r. ROPS
w Opolu przeprowadził spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy pomiędzy ośrodkami
pomocy społecznej a powiatowymi urzędami pracy
w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Spotkania stanowiły realizację założeń zadania:
PLATFORMA POROZUMIENIA I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”.

oraz współpracy w zakresie procedur postępowania
z klientami instytucji pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy.
GŁÓWNE WNIOSKI ZE SPOTKAŃ:

W spotkaniach uczestniczyło 91 osób – przedstawicieli
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz
ROPS w Opolu.
Celem spotkań było wypracowanie ścieżki postępowania przy nawiązywaniu partnerstw lub/i porozumień

-wszyscy uczestnicy spotkań dostrzegają potrzebę
współpracy pomiędzy OPS i PUP,
-niektóre OPS-y dostrzegają potrzebę współpracy nie tylko w kontekście projektów systemowych, ale także polegającej na wymianie informacji o dokumentach, w oparciu o które działają obydwie instytucje (OPS i PUP),
-najlepsza współpraca jednostek jest tam, gdzie przed
koniecznością sformalizowania były prowadzone robocze kontakty, a osoby w obydwu instytucjach się znają.
-grupy warsztatowe wypracowały wspólnie ramowy,
wstępny i w wersji minimum schemat postępowania ze wspólnym klientem OPS i PUP.

Rok 2009 - rokiem rodzinnej opieki
zastępczej

W

2008 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w województwie opolskim przebywało
618 osieroconych dzieci (wg stanu na grudzień 2008 r.).
Natomiast w rodzinach zastępczych - 1 797 dzieci.
Rodzina zastępcza to najlepsze miejsce dla osieroconego dziecka, ponieważ daje możliwości normalnego
funkcjonowania i rozwoju. Dzięki bliskości rodziców
dziecko czuje się kochane i bezpieczne, a bezpośredni kontakt z mamą i tatą, którzy w każdej chwili
mogą wysłuchać, pomóc, przytulić pozwala uniknąć
poczucia odrzucenia, obojętności, anonimowości.
To z kolei wpływa na pozytywny rozwój psychologiczny, fizyczny i emocjonalny. Dodatkowo rodzina
uczy pozytywnych zachowań, które dziecko będzie
wykorzystywać później – w dorosłym już życiu. Należą
do nich chociażby odpowiedzialność, uczciwość, poczucie obowiązku i więzi z pozostałymi członkami rodziny.
Takich wartości nie jest w stanie zapewnić osieroconemu dziecku nawet najlepsza państwowa placówka.
Ze względu na dużą liczbę przebywających tam dzieci
opiekunowie nigdy nie będą w stanie zaspokoić ich
potrzeby miłości, przynależności i bezpieczeństwa.
Sytuacja ta źle wpływa na rozwój dziecka, co pokazują

badania przeprowadzone przez Fundację Świętego
Mikołaja, której jednym z celów statutowych jest opieka
nad dziećmi osieroconymi. Według tych badań 94%
dzieci mieszkających w Domach Dziecka ma opóźnienia
rozwojowe, a 74% opóźnienia edukacyjne.
Dlatego tak ważne i potrzebne są działania mające na celu rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem
Rodzinnej Opieki Zastępczej, tworzy korzystny klimat dla
wszelkich działań na rzecz dzieci, którym nie jest dane
wychowywać się z biologicznymi rodzicami. W tekście
uchwały zwrócono uwagę na potrzebę poprawy sytuacji
dzieci odrzuconych i osieroconych oraz podjęcia działań
na rzecz rozwoju i popularyzacji rodzinnej opieki zastępczej. Podkreślono również potrzebę pełniejszego wdrożenia zmian legislacyjnych zmierzających do usprawnienia
działania rodzinnej opieki zastępczej oraz zabezpieczenia
środków na ten cel w budżecie na rok 2009.
Powstają inicjatywy działania, te urzędowe i te bardziej spontaniczne, aby możliwie najszybciej zwiększyć
liczbę rodzin zastępczych, a tym samym liczbę dzieci
wychowywanych w tych rodzinach.

BIULETYN INFORMACYJNY - Lipiec 2009

9

BIULETYN INFORMACYJNY - Lipiec 2009

10
Do działań na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastępczej włączają się, obok organów administracji państwowej i samorządowej, które mają taki obowiązek
w swoich zakresach działania coraz liczniej organizacje
pozarządowe – głównie fundacje i stowarzyszenia.
W związku z faktem ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki
Zastępczej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu ma zamiar zorganizować cykl spotkań dotyczących ustalenia właściwych form opieki nad dzieckiem
i rodziną. W konsultacjach uczestniczyliby przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych,
kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Głównym celem spotkań jest zmiana instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w kierunku
zapewnienia dziecku rodzinnego ciepła i bezpieczeństwa poprzez tworzenie placówek rodzinnych i rodzin
zastępczych oraz szeroko rozumiana profilaktyka patologii w rodzinie.

W październiku br. planowana jest konferencja w Sali
UMWO na „Ostrówku” nt. dezinstytucjonalizacji opieki
nad dzieckiem. Do współpracy przy organizacji konferencji została zaproszona Diecezjalna Fundacja Ochrony
Życia w Opolu. Spotkanie rozpocznie się wystąpieniem
specjalisty do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną,
który przedstawi uczestnikom podstawowe warunki
prawidłowego rozwoju dziecka oraz przybliży zgromadzonym niezbędne potrzeby dziecka tj. poczucie
bezpieczeństwa i miłości, jakie daje rodzina. Ponadto
podczas konferencji będą podejmowane zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej prewencji patologii
w rodzinie, sytuacja dziecka i rodziny w procesie deinstytucjonalizacji oraz kwestia roli rodzinnych form opieki
nad dzieckiem. Uczestnicy konferencji będą szukali
rozwiązań prowadzących do zapewnienia dziecku jak
najlepszej opieki biorąc pod uwagę projektowe zmiany
ustawowe a także alternatywne formy opieki nad dzieckiem i rodziną w krajach europejskich.

Zjawisko eurosieroctwa
w Województwie Opolskim

E

urosieroctwo to pojęcie, które pojawiło się w języku
polskim stosunkowo niedawno. Jak dotąd nie została
stworzona konkretna definicja tego zjawiska, ale na podstawie doniesień prasowych, jak i publikacji naukowych
na ten temat można stwierdzić, że eurosieroctwo jest
terminem mającym w skrócie określić sytuację dzieci,
których rodzice wyjechali do pracy za granicę. Z oświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika,
iż „przez pojęcie tzw. eurosieroctwa należy rozumieć sytuację, w której emigracja zarobkowa rodziców/rodzica
powoduje burzenie podstawowych funkcji rodziny,
takich jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji,
wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji kulturowej”. Zjawisko eurosieroctwa mimo, iż nie definiowane
w ten sposób – na Opolszczyźnie występuje od wielu lat.
Szczególnie wyjazdy zarobkowe do Niemiec i Holandii
były i są nadal popularne wśród rodzin zamieszkujących
nasze województwo. Przeważnie jednak migracja zarobkowa dotyczyła tylko jednego z rodziców, co sprawiało,
że dziecko pozostawało pod opieką drugiego rodzica.
W przeważającej większości do pracy za granicę wyjeżdżały osoby posiadające podwójne obywatelstwo
i co za tym idzie mające prawo do legalnego zatrudnienia w krajach UE. Sytuacja zmieniła się radykalnie po
otwarciu granic Unii Europejskiej. Od 2004 r. z Opolszczyzny zaczęli masowo wyjeżdżać ludzie, którzy prędzej
nie mieli możliwości legalnie pracować poza Polską.
Osoby te migrują za granicę kierując się przede wszystkim chęcią poprawy kondycji finansowej w swoich
domach. Spora część z wyjeżdżających osób posiada
niepełnoletnie dzieci, więc w konsekwencji dochodzi
do rozłąki. Swoistym dramatem jest sytuacja, w której
wyjeżdżają oboje rodzice, pozostawiając dzieci bez
ustanowienia opiekuna prawnego.
Na podstawie informacji uzyskanych z placówek
oświatowych ustalono liczbę dzieci, których co najmniej
jeden z rodziców wyjeżdża zarobkowo poza granice Polski.
W skali województwa sytuacja taka dotyczy 9 666 dzieci.
Największe natężenie zjawiska eurosieroctwa występuje
w powiatach opolskim ziemskim - 1 499 dzieci, nyskim
- 1 385 dzieci i krapkowickim - 1 032 dzieci. Należy zaznaczyć,

że najczęściej migruje jeden z rodziców – 91,4%, wszystkich przypadków. Pozostałe 8,6% przypadków dotyczy
sytuacji, w której za granicą przebywają oboje rodzice. Najwięcej eurosierot jest wśród uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, nieco mniej w szkołach ponadgimnazjalnych. Natomiast najrzadziej decydują się na wyjazd rodzice
dzieci w wieku przedszkolnym.
Z informacji uzyskanych z placówek oświatowych
wynika, iż w zdecydowanej większości przypadków
(93,5%) rodzice powierzają opiekę nad dzieckiem w czasie swojej nieobecności związanej z wyjazdem do pracy
bliskiej rodzinie, w dalszej kolejności (5%) pełnoletniemu rodzeństwu, sporadycznie (1,3%) są to osoby spoza
rodziny a także niepełnoletnie rodzeństwo (0,1%).
Biorąc pod uwagę formę, w jakiej rodzice dokonali
powierzenia opieki nad dzieckiem, to najczęściej bez
względu na wiek dzieci, opieka zostaje ustalana w formie
ustnej. Jeżeli chodzi o zastosowanie formy pisemnej to
jest ona stosowana rzadko – najczęściej w placówkach
przedszkolnych (9,5%). Biorąc pod uwagę najbardziej
sformalizowany sposób powierzenia opieki, tj. poprzez
wydanie decyzji przez Sąd, to jest on stosowany sporadycznie - najczęściej w gimnazjach 4,7%. Wraz z wiekiem
dzieci zwiększa się skala obserwowanych przez wychowawców problemów związanych z migracją zarobkową
rodziców. Wychowawcy sygnalizowali występowanie
problemów związanych z zastosowaniem procedur
prawnych w stosunku
do uczniów, których rodzice wyjechali do pracy za granicę. Sygnalizowane są również problemy, które mają miejsce w związku z nagłą koniecznością udzielania dzieciom
pomocy, problemy w kontaktach z osobą opiekującą się
dzieckiem, problemy emocjonalne, wychowawcze, niska
samoocena, nieprzygotowanie do zajęć, brak nadzoru
w nauce, brak koncentracji, brak dyscypliny, opuszczanie
lekcji, absencję rodziców na zebraniach, nadużywanie alkoholu przez pozostające w kraju matki. Ponadto wychowawcy obserwują u dzieci wiele negatywnych zachowań
wynikających z nieobecności rodziców: nadmierną chęć
zwrócenia na siebie uwagi, roztargnienie, opuszczanie za-
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jęć lekcyjnych, obniżenie wyników w nauce, zachowania
agresywne, sięganie po używki, zachowania przestępcze,
depresję, nerwowość, brak poczucia bezpieczeństwa, powtarzanie klasy, ukrywanie prawdy o wyjeździe rodziców.
Na podstawie informacji uzyskanych z ośrodków
pomocy społecznej określono szacunkową liczbę rodzin, w których dzieci wychowują się bez co najmniej
jednego rodzica, który wyjechał do pracy za granicę.
Liczba ta ukształtowała się na poziomie 7 537 rodzin.
Należy zaznaczyć, iż ośrodki pomocy społecznej podały
liczbę rodzin, która wynika z posiadanej wiedzy opartej
przede wszystkim na kontaktach tych rodzin z pracownikami socjalnymi w oparciu o określoną sytuację
problemową występującą w danej rodzinie. W związku
z występującymi problemami związanymi z sytuacją pozostawionych w kraju dzieci, gminy podejmują działania
uświadamiające rodzicom konieczność ustanowienia
opiekuna prawnego dla swojego dziecka. Podejmowane w tym celu działania polegają na udzielaniu informacji, poradnictwie prawnym, pracy socjalnej, kierowaniu
do odpowiednich instytucji, pomocy w wypełnianiu
niezbędnej dokumentacji, powiadomieniu Sądu Rodzinnego, pomocy w doborze kuratora.
W stosunku do dzieci, których oboje rodzice wyjechali
do pracy za granicę gminy podejmują następujące działania: w razie potrzeby problemy zgłaszane

są w Sądzie Rodzinnym, ma miejsce współpraca z Policją,
Pogotowiem Opiekuńczym, kuratorem, pedagogiem
i psychologiem szkolnym. Ponadto pracownicy socjalni
monitorują sytuację pozostawionych dzieci, udzielają
porad prawnych, poszukują rodzin zastępczych.
Na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych
centrów pomocy rodzinie możliwe było określenie liczby
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powodu migracji rodziców w latach 2006, 2007 i w I półroczu 2008
r. W roku 2006 r. na terenie Opolszczyzny ustanowiono
9 rodzin zastępczych, w których umieszczono w sumie
17 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Największą skalę zjawiska odnotowano w powiecie krapkowickim - 7 dzieci,
oraz w powiecie strzeleckim – 5 dzieci. W roku 2007 r.
w wojewódzkim opolskim 11 dzieci umieszczono w 7 rodzinach zastępczych – najwięcej w powiecie strzeleckim
(5 dzieci) oraz brzeskim (3 dzieci).
W pierwszej połowie 2008 r. ustanowiono 14 rodzin
zastępczych dla 21 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Najwięcej dzieci oddanych do rodzin zastępczych w analizowanym okresie było w powiecie strzeleckim – 10
oraz krapkowickim – 5 dzieci. Rodziny zastępcze ustanowione dla dzieci, których rodzice wyjechali do pracy
za granicę, w I półroczu 2008 r. stanowiły 1,3% ogółu
wszystkich rodzin zastępczych w województwie opolskim. Największy odsetek rodzin zastępczych dla dzieci
migrantów występuje w powiecie opolskim grodzkim

(3%), krapkowickim (3,2%) oraz strzeleckim (8,4%). W roku 2006 r. w trzech powiatach w województwie pojawił
się problem umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powodu migracji zarobkowej rodziców. W powiecie nyskim 2 dzieci w wieku
7, 12 lat, opolskim – 2 dzieci w wieku 4 i 5 lat oraz w powiecie namysłowskim – 1 dziecko w wieku 14 lat.
W 2007 r. w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim
5 dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo
– wychowawczej, ponadto w nyskim – 4 dzieci, w wieku:
16, 17, 3 i 4 oraz na terenie powiatu opolskiego grodzkiego 1 dziecko w wieku 6 lat. W pierwszym półroczu
2008 r. w powiatach krapkowickim, nyskim i opolskim
grodzkim umieszczono w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych po jednym dziecku w wieku: 12-15 lat.
Wnioski:
Eurosieroctwo zostało określone jako „ciemna strona”
emigracji zarobkowej i z całą pewnością zjawisko
to stanowi wielki problem naszych czasów. Obecny
realny scenariusz to łagodzenie negatywnych skutków
eurosieroctwa. Niezbędne jest podjęcie działań, które
mogłyby w możliwie najbardziej efektywny sposób pomóc zminimalizować uboczne skutki tego zjawiska.

PROPOZYCJE PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ
NA RZECZ ZWALCZANIA SKUTKÓW
EUROSIEROCTWA:
Opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania negatywnym skutkom eurosieroctwa w ramach,
którego możliwe byłoby zainicjowanie następujących
form wsparcia:
1. podjęcie stałego monitoringu eurosieroctwa na terenie całego województwa. Konieczność ciągłego
diagnozowania zjawiska jest niezbędna, aby posiadać
aktualne informacje na temat, gdzie i w jakim natężeniu występuje problem eurosieroctwa. Brak rzetelnych
danych na temat dokładnej liczby tzw. eurosierot
uniemożliwia podjęcie konkretnych działań pomocowych czy profilaktycznych. Monitorowanie sytuacji
rodzin, a w szczególności dzieci emigrantów zarobkowych to pierwszy krok do dalszych działań. Ponadto
należy opracować jak najbardziej optymalne metody
i techniki badawcze, które umożliwiłyby prowadzenie
empirycznych badań (jakościowych i ilościowych),

2. wypracowanie zasad i metod współpracy pomiędzy
instytucjami w zakresie wymiany informacji oraz możliwości udzielania pomocy, a w szczególności:
- powołanie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli placówek oświatowych,
szkolnych, placówek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych,
- organizowanie cyklicznych spotkań zespołów interdyscyplinarnych, a także szkoleń, narad i konferencji
z przedmiotowego zakresu,
- wspólne prowadzenie kampanii informacyjnych,
- wspólne opracowanie strategii działań pomocowych,
- stworzenie wojewódzkiego systemu międzyinstytucjonalnej wymiany informacji o osobach nieletnich,
które z powodu eurosieroctwa winny otrzymać
pomoc,
3. udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom
pozarządowym działającym na rzecz pomocy eurosierotom,
4. zwiększenie aktywności instytucji i organizacji działających na rzecz euerosierot m. in. poprzez zintegrowanie działań, w tym podejmowanie działań mających
na celu uświadomienie rodzicom migrującym zarobkowo za granicę konieczność ustanowienia opiekuna
prawnego dla pozostających w kraju dzieci,
5. poszerzanie koalicji podmiotów współpracujących
w zakresie systemu wspierania rodziny i dziecka w ramach przedmiotowej problematyki,
6. wypracowanie programu pomocy placówkom szkolnym w oddziaływaniu na uczniów kwalifikujących się
jako eurosieroty,
7. rozszerzenie systemu pomocy metodycznej dla osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną negatywnymi skutkami eurosieroctwa,
8. opracowanie systemu wsparcia edukacyjnego i psychoterapeutycznego dla dzieci i rodzin w sytuacji wyjazdu rodzica/rodziców do pracy za granicą,
9. tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw samopomocowych i organizacji pozarządowych działających
na rzecz wspierania eurosierot.
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Specjalizacja I stopnia w zawodzie
pracownik socjalny

R

egionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu jako
jedyny w kraju ROPS posiada zgodę na prowadzenie
specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Pierwszą zgodę na prowadzenie ww. szkolenia ROPS
w Opolu uzyskał 30.10.2002 r., po czym przeprowadzono pierwszą edycję wspomnianego szkolenia.
12 grudnia 2005 r. ponownie uzyskano zgodę Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie ww. szkolenia w ramach modułów minimum programowego,
wymienionych w § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Obecnie przeprowadzana przez ROPS w Opolu wspomniana specjalizacja stanowi realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników pomocy i integracji społecznej” Priorytet
I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Beneficjentem systemowym ww. projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) – państwowa
jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, natomiast bezpośrednim Wykonawcą
– podmiotem szkolącym ROPS w Opolu, który pozyskał
środki na prowadzenie szkolenia w trybie negocjacji
prowadzonych z CRZL we wrześniu oraz grudniu 2008 r.
Słuchaczami ww. specjalizacji są pracownicy socjalni, starsi pracownicy socjalni, specjaliści pracy
socjalnej, starsi specjaliści pracy socjalnej oraz główni

specjaliści pracy socjalnej zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, a także w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art.120
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz.U.08.115.728 j.t), posiadający co najmniej 3-letni
staż na ww. stanowiskach.
W 2009 r. zostały zorganizowane dwie edycje szkolenia,

w toku których swoje kwalifikacje zawodowe podnoszą
pracownicy socjalni także spoza Opolszczyzny.
I edycja specjalizacji trwała w okresie od 24 stycznia do
14 czerwca br. i ukończyło ją 43 pracowników socjalnych
z terenu województwa opolskiego oraz dolnośląskiego.
II edycja rozpoczęła się 14 marca i potrwa do 16 sierpnia.
W ramach II edycji, relizowanej w systemie weekendowym, uczestniczy 36 osób z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz śląskiego.
Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści z dziedziny
pomocy społecznej -praktycy oraz teoretycy pracy
socjalnej, głównie kadra naukowa Uniwersytetu Opolskiego.
W ramach specjalizacji pokrywane są następujące koszty:
1. Przeprowadzenie szkoleń.
2. Koszty podróży uczestników szkolenia.
3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników
szkolenia.
4. Materiały szkoleniowe.

5. Koszty opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną
Komisją Egzaminacyjną.
6. Ubezpieczenie każdego z uczestników szkoleń
w okresie realizacji umowy.
7. Zorganizowanie dla wszystkich uczestników szkoleń
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Przygotowanie uczestników szkoleń do egzaminu
przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną.
9. Opracowanie skryptu dla uczestników szkoleń w zakresie przygotowania do egzaminu przed Regionalną
Komisją Egzaminacyjną.
Realizacja ww. projektu stanowi niewątpliwą war-

tość dodaną w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego.
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
pracowników socjalnych z całą pewnością przyczyni
się do podejmowania większej aktywności w wykonywaniu pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast
tak rozumiana inwestycja w kapitał ludzki przełoży się
na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

Nowe perspektywy rozwoju
spółdzielczości socjalnej…

2

kwietnia 2009 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.
Od 1 czerwca 2004 roku wraz z wejściem w życie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy wprowadzającej odpowiednie przepisy do ustawy Prawo spółdzielcze stworzono możliwość tworzenia
nowych podmiotów- specyficznego rodzaju spółdzielni
pracy, których działalność nie była nastawiona na mak-

symalizację zysku. Jak czytamy w uzasadnieniu do ww.
ustawy spółdzielnia socjalna miała funkcjonować głównie jako „nowa instytucja aktywizacji bezrobotnych” oferująca „aktywizację zawodową i ułatwienie zaistnienia
na rynku pracy” uprawnionym do zatrudnienia socjalnego, tj. m.in. długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,
uzależnionym i niepełnosprawnym. W uchwalonej
w 2006 r. ustawie o spółdzielniach socjalnych, podmio-

Prezentacja nowoczesnych technologii budowy dróg szwajcarską metodą stabilizacji gruntów rodzimych
z użyciem tradycyjnych maszyn możliwych do zastosowania w partnerstwie gmina-spółdzielnia socjalna
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tom tym przypisano niezwykle istotną rolę w polityce
rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego
rozszerzając znacznie wolumen regulacji prawnych.
Na przestrzeni tych kilku lat dynamika powstawania
spółdzielni socjalnych kształtowała się następująco:
od połowy 2004 do końca 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano ich 40, a od początku
2006 do połowy maja 2007 roku liczba ta wzrosła do 99.
Obecnie jest ich 139.
Czy mogłoby być ich więcej? Skoro ustawodawca
podjął się zmienić regulacje prawne wydaje się, iż istnieją realne bariery hamujące ich rozwój, a źródło głównych problemów upatruje m.in. w dotychczasowych
rozwiązaniach prawnych.
Nowelizacja ustawy relatywnie liberalizuje prawo, ułatwia powstawanie i działalność spółdzielni socjalnych
oraz daje dodatkową pomoc finansową i inne przywileje. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
• Pierwsze ułatwienie dotyczy bezpośrednio udziału osób
wykluczonych w tworzeniu i składzie członkowskim
spółdzielni. Po wejściu w życie nowelizacji osoby, które
nie są wykluczone, będą mogły stanowić 50% ogólnej
liczby założycieli. Dodano też możliwość tworzenia
spółdzielni socjalnej przez osoby prawne (organizacja pozarządowa, kościelne osoby prawne lub jst.),
co oznacza, że wśród założycieli niekoniecznie musi się
znaleźć jakakolwiek osoba zagrożona wykluczeniem
społecznym.
• Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość
odstąpienia od zatrudnienia członków spółdzielni
na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Zakłada
ona możliwość zatrudnienia wszystkich lub tylko niektórych członków spółdzielni na podstawie również
umowy o dzieło czy też umowy zlecenia, o ile w statucie spółdzielni przewidziana zostanie taka możliwość.
Jest to bardzo istotna zmiana, która w dosyć dużym
stopniu pozwoli „odciążyć” finansowo spółdzielnie
socjalne oraz ułatwi ich funkcjonowanie.
• W nowelizacji dodano szeroki katalog fakultatywnych instrumentów wsparcia dla spółdzielni
finansowanych ze środków publicznych: 1) dotacje; 2) pożyczki i kredyty; 3) poręczenia; 4) usługi
lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym;
5) zrefundowanie części kosztów lustracji.
• Poza tym wzmocniono i rozszerzono działanie instrumentów finansowych. Wpisano do ustawy zasady
refundacji składek (pracowniczych i pracodawczych od

najniższego wynagrodzenia z możliwością co miesięcznego zaliczkowania) i zaproponowano wydłużenie
okresu, za który mogą być one zwracane ze środków
Funduszu Pracy w pełnym wymiarze z 12 do 24 miesięcy, plus jeszcze możliwość kolejnych 12 miesięcy
z refundacją połowy składek.
• W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej nie ma już
obowiązku przekazywania środków pozostałych po likwidacji na Fundusz Pracy, o ile spółdzielnia nie finansowała swojego powstania ze środków publicznych.
W sytuacji kiedy powstanie spółdzielni finansowane
było ze środków publicznych, majątek pozostały po
likwidacji przekazuje się tak jak dotychczas w wysokości 80% na Fundusz Pracy, a w pozostałej części dzieli
się między członków.
• W nowelizacji znajduje się również bardzo interesująca propozycja stworzenia możliwości preferencji m.in.
dla podmiotów zatrudniających osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, w tym spółdzielni socjalnych przy zamówieniach publicznych. Ma to zostać
osiągnięte przez zmianę ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj. zamawiający może określić szczególne kryteria oceny ofert dotyczące zatrudniania przez
wykonawcę osób bezrobotnych i młodocianych
w celu przygotowania zawodowego, o których mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub zatrudnienia osób niepełnosprawnych
lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym. Nie ma tu mowy bezpośrednio o spółdzielniach socjalnych, ale osoby uprawnione do zatrudnienia socjalnego mogą również tworzyć spółdzielnie
socjalne i do nich zostanie zastosowany wymóg omawiany wcześniej. W ten sposób otwiera się też droga
do zachęcania zatrudniania wykluczonych, bo dać to
może lepszą pozycję w konkursie ofert.
• Nowela wprowadza także możliwość skorzystania
z uproszczonej rachunkowości. Środkiem do tego celu
ma być dodanie do wyłączeń podmiotowych ze stosowania ustawy o rachunkowości również spółdzielni
socjalnych, o ile ich przychody netto nie przekroczą
1 200 000 tys. euro.
Kierunek zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja
ustawy o spółdzielniach socjalnych, jest zadowalający.
Stwarza ona wiele nowych fakultatywnych instrumentów oraz zwiększa siłę działania już istniejących, co może
przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji w zakresie
funkcjonowania i powstawania spółdzielni socjalnych.
Dalej jednak nie do końca rozwiązana pozostaje kwe-

stia ułatwienia pozyskania dotacji z Funduszu Pracy dla
osób chcących założyć spółdzielnię socjalną. Jednak
osobom, którym ta niełatwa sztuka, jaką jest założenie
spółdzielni socjalnej, się powiedzie, nowelizacja ustawy umożliwi lepsze konkurowanie na rynku, a przede
wszystkim ułatwi im funkcjonowanie w porównaniu
z zapisami zawartymi w ustawie o spółdzielniach socjalnych z 2006 roku.
W dniu 21 maja br. w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Opolu odbyło się I Regionalne Spotkanie
Opolskich Spółdzielni Socjalnych oraz Instytucji Integracji
Społecznej. W spotkaniu udział wzięły cztery spółdzielnie
socjalne (z Byczyny, ze Strzelec Opolskich, z Nysy i z Kędzierzyna-Koźle) oraz dwa centra integracji społecznej
(z Byczyny i ze Strzelec Opolskich) i przedstawiciel

Opolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
z Byczyny.
Cele spotkania:
• integracja spółdzielni socjalnych i centrów integracji
społecznej z terenu województwa opolskiego,
• przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych,
• omówienie możliwości podjęcia wspólnych działań
w ramach PO KL,
• przedstawienie założeń lustracji spółdzielni socjalnych,
• wymiana doświadczeń i poglądów nt. perspektyw
rozwoju spółdzielczości socjalnej na Opolszczyźnie
W br. planowane są kolejne spotkania.

Ośrodek wsparcia spółdzielni
socjalnych na Opolszczyźnie

R

ealizacja w latach 2005-2008 programu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej pt.: „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”, przyczyniała się do wzmocnienia
procesu tworzenia i funkcjonowania w kraju spółdzielni
socjalnych.
Realizacja programu pomogła w tworzeniu sieci
podmiotów o charakterze doradczo-opiniodawczym,
zwanych obecnie Ośrodkami Wsparcia Spółdzielni
Socjalnych (OWSS). Co roku w Polsce działało takich
ośrodków około 10.
W województwie opolskim OWSS prowadzony jest
od początku przez Gminę Byczyna. Trzecia edycja realizowana była w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich. Obecnie
ośrodek prowadzony będzie w partnerstwie z Gminą
Byczyna oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich.
Zadania realizowane przez OWSS to:
1. Działalność doradcza – obejmująca usługi doradcze
w zakresie:
a) restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni socjalnych dla uzyskania poprawy ich sytuacji finansowej,
b) poradnictwo prawne oraz księgowo-finansowe,
c) doradztwo w tworzeniu lokalnych grup producenckich, związków rewizyjnych spółdzielni socjalnych

oraz partnerstw lokalnych dla pokonywania barier
marginalizacji społecznej.
2. Udzielanie wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym przeznaczanego na:
a) poręczenia – w przypadku wspierania osób bezrobotnych zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną i ubiegających o środki na ten cel z Funduszu
Pracy,
b) pożyczki – na opłatę składek ubezpieczeniowych
spółdzielców, którym Fundusz Pracy będzie je refundował na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.
U. 94, poz. 651),
c) pożyczki – na zakup materiałów i narzędzi nie-

Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner
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zbędnych do wykonania udzielonego zamówienia
publicznego lub wykonania powierzonej realizacji
zadania publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn zm.),
d) pożyczki - na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o których mowa
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
e) granty dla działających spółdzielni socjalnych, któ-

re podejmą proces restrukturyzacji profilu swojej
działalności oraz dla nowo powstałych grup założycielskich.
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty OWSS
wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zatrudnienia w sektorze gospodarki społecznej, tj. osoby fizyczne,
grupy założycielskie, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy i pomocy społecznej.
Osobą do kontaktu ze strony ROPS w Opolu jest Pan
Paweł Wąsiak (e-mail:p.wasiak@rops-opole.pl,
Tel. Kom. 694465810)

Dobre praktyki
DOBRE PRAKTYKI – PO KL W PCPR BRZEG
Aleksander Podgórny – Dyrektor PCPR w Brzegu

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
w roku bieżącym realizuje dwa projekty Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII

Promocja integracji społecznej. Przypisanym projektem
systemowym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jest Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Tytuł projektu ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i osób
niepełnosprawnych. Wartość projektu - 293.627,99 zł.

Nasz projekt jest kontynuacją realizowanego projektu
z roku ubiegłego i obejmuje swoim działaniem osoby
niepełnosprawne bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo i usamodzielnianych wychowanków placówek
opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.
Aktywną integracją zawodową, społeczną, edukacyjną
i zdrowotną objętych jest 52 osoby niepełnosprawne
oraz 15 usamodzielnianych wychowanków placówek
opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych.
Uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i zawodowej
w ramach utworzonego w ramach projektu Centrum
Karier Zawodowych. W ramach Centrum prowadzone
są zajęcia indywidualne. Uczestnicy skorzystali także
z pięciodniowych warsztatów wyjazdowych do Dusznik
Zdroju, zakończonych zwiedzaniem Kotliny Kłodzkiej
oraz Skalnego Mesta i Skał Adrszpadzkich. W trakcie
warsztatów osoby niepełnosprawne wyposażone zostały w wiedzę i umiejętności związane z aktywnym
poruszaniem się na rynku pracy, umiejętności rozwiązywania problemów, asertywności, wiedzę dotyczącą
prawa pracy oraz nauczyły się jak korzystać z ustawy
o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w relacji z pracodawcami. Dodatkowo w ramach
projektu wyposażamy uczestników w podstawowe
kompetencje potrzebne na rynku pracy takie jak kursy
komputerowe - w tym specjalistyczne z zakresu księgowości - oraz, kursy prawa jazdy. Osoby niepełnosprawne
z naruszoną sprawnoścą ruchu i wymagające rehabilitacji wspomagane są zajęciami rehabilitacyjnymi. Badanie
i diagnoza sytuacji naszych beneficjentów ostatecznych

daje nam informację, jakie formy dalszych działań należy
przyjąć, aby przełamać postawy pasywne i uruchomić
pozytywne motywacje do zmiany dotychczasowego
stylu życia, w dużym stopniu uzależnionego od systemu pomocy społecznej lub najbliższego otoczenia.
Zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, na mocy którego możemy kierować osoby
niepełnosprawne na różnego rodzaju szkolenia i kursy
podnoszące kwalifikacje, finansowane czy to ze środków PFRON czy też z PUP. Te działania odnoszą się
do wcześniej zdiagnozowanych możliwości uczestników
projektu jak też do możliwości podjęcia pracy. Wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo
wychowawczych dzięki udziałowi w projekcie zostali
objęci w znacznie przekraczającym stopniu wsparciem
i pomocą w procesie usamodzielnienia ze strony PCPR.
Realizacja projektu pozwoliła nam na kompleksowe wsparcie wychowanków działaniami, które do tej pory nie mogły
być z różnych powodów realizowane przez PCPR. Także
w roku bieżącym w ramach projektu uruchomiony został
etat dorady do spraw osób niepełnosprawnych w PCPR.
Realizacja tego projektu nie zakłada rezultatu w postaci
zapewnienia uczestnikom pracy, lecz ma ich przygotować
do samodzielnego poszukiwania pracy i poruszania się na
rynku pracy. Ma zmienić mentalność osób pozostających
w dłuższym okresie czasu biernymi zawodowo a także
podnieść ich poziom wiedzy i umiejętności zawodowych i społecznych. Ewaluacja projektu wskazuje na fakt,
że założone cele zostały osiągnięte z nadwyżką. Tą nadwyżką projektu jest fakt podjęcia pracy przez sześć osób
niepełnosprawnych, uczestników projektu.

Projekt systemowy jest ściśle powiązany z drugim projektem realizowanym przez PCPR w ramach projektów
konkursowych pod nazwą ,, Dobry staż - pracę masz”
W projekcie uczestniczy 15 osób niepełnosprawnych,
w tym 7 osób, które były w roku ubiegłym uczestnikami
projektu systemowego. Wartość projektu wynosi 402.050
zł. Najkrócej ujmując projekt ten dotyczy podnoszenia
poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia
zawodowego poprzez roczne staże u pracodawców.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak też osób niepełnosprawnych.
Pracodawcy zgłosili chęć przyjęcia ponad 70 osób na
staże. Zgłosiło się ponad 50 osób niepełnosprawnych,
spełniających kryteria udziału w projekcie. Projekt ten
jest wkomponowany w pewną myśl, jaka przyświecała
nam przy projekcie systemowym. Po przygotowaniu
uczestników do zmiany sposobu życia i zwiększenia
ich aktywności społecznej i zawodowej oraz poznaniu
ich możliwości zawodowych, społecznych w projekcie
systemowym należy zapewnić - szczególnie osobom
niepełnosprawnym - dalszą możliwość potwierdzenia
swoich możliwości. Taką możliwością są staże u pracodawców.
Projekt systemowy jak też konkursowy jest realizowany przez pracowników PCPR. Zdobywamy kolejne
doświadczenia w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co pozwala nam
na uzupełnienie tych działań PCPR, które bez środków
zewnętrznych byłyby trudniejsze do realizowania. PCPR
zainicjował spotkania kierowników Ośrodków Pomocy
Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy z terenu
naszego powiatu, które pozwoliły na wymianę doświad-
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czeń w realizacji projektów a także wskazały na potrzebę
zrealizowania większego projektu w ramach partnerstwa
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że uda nam się
opracować projekt, w którym uczestniczyć będą Ośrodki
Pomocy Społecznej, PCPR oraz PUP jako partnerzy projektu. Rozważamy zbudowanie wniosku opartego na
lokalnych programach aktywności lokalnej i łączącym
te programy powiatowym programie aktywności lokalnej. Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu brzeskiego, czego efektem były dwa
złożone wnioski konkursowe w ramach działania 7.2.
Realizacja projektów, przy i tak dużym zakresie zadań
jednostek pomocy społecznej jest trudna, uczymy się nowych rozwiązań, występują co jakiś czas ,,niespodzianki”,
beneficjenci ostateczni z jakim pracujemy często przysparzają nam nieoczekiwanych problemów. Pogodziliśmy się z tym i dzięki tym problemom podnosimy także
swoje kwalifikacje i zdobywamy nowe doświadczenia,
co jest niekwalifikowaną nigdzie wartością dodaną
do tych projektów.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz potrzeby, jakie zostały rozpoznane wnosimy do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, czyli
do WUP jak też do Marszałka województwa o zmianę wagi w projektach konkursowych i na zwiększenie uwagi na projekty odnoszące się do tworzenia
nowych podmiotów sektora ekonomii społecznej.
W projektach systemowych doraźnie rozwiązywane
są problemy społeczne naszych klientów. Zbudowanie nowych podmiotów sektora ekonomii społecznej
pozwoli nam na trwałe zbudowanie instytucjonalnych

systemów wsparcia, które bez środków EFS nie powstaną. Mniej środków na projekty, które odnoszą się na
przykład do szkoleń dotyczących informacji na temat jak
budować nowe podmioty sektora ekonomii społecznej.
My już to potrafimy i jesteśmy mocno zainteresowani
budową stałych struktur - na przykład Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej - wspomagających działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
DOBRE PRAKTYKI – PO KL W OŚRODKU INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ W PRUDNIKU
NOWE WYZWANIA – NASZE DZIAŁANIA.
„Program wspierający powrót do zatrudnienia”
Agnieszka Rawska - pracownik ds. Promocji Projektu

C

elem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do
zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego. Celowi głównemu podporządkowane są cele szczegółowe, którymi są:
- zwiększenie mobilności zawodowej,
- zmniejszenie ilości osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
- wzrost lub nabycie nowych kompetencji zawodowych,
- integracja zawodowa i społeczna.

Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest dzięki
wbudowanemu w projekt systemowi wsparcia i psychoedukacji. Każda osoba ma możliwość korzystania
od samego początku realizacji projektu z tematycznych
grup wsparcia, poprzedzonych konsultacjami indywidualnymi. Kolejnym etapem jest kształcenie umiejętności
w zakresie pełnienia ról społecznych dzięki uczestnictwu w Szkole Umiejętności Społecznych podzielonej na
trening umiejętności osobistych i trening umiejętności
pracowniczych. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną
wyposażeni w umiejętności obsługi komputera a także
mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w proponowanych kursach zawodowych. Kompleksowość
proponowanych działań wpływać ma na rozwój osobisty
i zawodowy uczestników, jak też wyposażać ich w umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych oraz mobilizować do zmiany swojego stylu życia
jako elementu integracji społeczno – zawodowej.
Grupy docelowe:

• osoby bezrobotne,
• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
• osoby powracające do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
• osoby po 50 roku życia lub od 15 – 25 lat,

• uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt
tolerowany oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie, na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą
mający trudności z integracją zawodową i społeczną.

Wiadomości
VI Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych

W

sobotę 6 czerwca w Brzeziu k. Opola (akwen Elektrowni Opole) odbyły się VI Opolskie Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem (WTWK).
W tym zbiorowym moczeniu wędek wzięło udział prawie 200 starszych, niepełnosprawnych osób z całego
województwa a także dzieci i młodzież. Najstarszy zawodnik miał 78 lat a najmłodszy 9. Wśród tych zacnych
zawodników można było dostrzec notabli udających
wytrawnych wędkarzy, w tym Pana Janusza Kwiatkowskiego - Wiceprezydenta Opola oraz Pana Stanisława
Łągiewkę – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej UMWO. To między innymi dzięki Nim tak wiele osób mogło tę sobotę spędzić zdrowo i wesoło.
A zabawy i śmiechu było faktycznie sporo. Po rozdaniu
wędek i wijących się robali wyobraźnia zawodników
została skierowana na hurtowy połów nieszczęsnych
mieszkańców tego pięknego jeziorka. Rybki, które znalazły się tej soboty w niewłaściwym miejscu i skusiły się na
przekąskę, na której końcu był kij wraz z podnieconym
zawodnikiem witane były na powierzchni okrzykami
radości. Te, które niesfornie zerwały się z wędziska były
przedmiotem niesamowitych opowieści pt. „Aleee miałem rybę!” Rywalizowano również o miano najstarszego
i najmłodszego uczestnika, największego śpiocha i marudy zawodów.
Rozdanie pucharów - a wręczono ich aż 17, poprzedził
wykwintny posiłek na świeżym powietrzu. Nieszczęśnicy,
którzy nie zajęli żadnego miejsca na podium otrzymali
nagrody pocieszenia w postaci drobnych akcesoriów
wędkarskich oraz dyplomów.
Gdy zawody miały się ku końcowi i nowy Prezes
WTWK Pan Eugeniusz Kaniok przemawiając akcentował
znaczenie integracji osób niepełnosprawnych w tym
ograniczania izolacji osób starszych…. nastąpił wielki
plusk!!! To uprzednio wyłowione rybki wróciły do wody.

Żadna z nich nie słała tęsknych spojrzeń za zawodnikami
a wręcz odetchnęły z ulgą gdy teren opustoszał i znowu
nastała błoga cisza.

Nasz Opolski Medal „Serce Dziecku”

N

ajmłodsi z województwa opolskiego już po raz 22
przyznali swoje wyróżnienie osobom, mającym
w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi i dla dzieci. Do Medalu „Serce Dziecku” nominują wyłącznie dzieci, które zgłaszają do konkursu wyjątkowych
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ludzi ze swojego otoczenia. Każdą kandydaturę ocenia
pięcioosobowa Kapituła wyłoniona wcześniej ze składu
18 radnych Sejmiku Dziecięco-Młodzieżowego Śląska
Opolskiego. Wszystko odbywa się bez udziału dorosłych
jeśli nie liczyć organizacyjnego wsparcia jakie od 10 lat
udziela OUM w tym ROPS w Opolu, który te rolę przejął
od nieistniejącego już prekursora tego podniosłego zdarzenia tj. Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej.
Medale „Serce Dziecku” zostały tradycyjnie wręczone
podczas festynu Fundacji Domu Rodzinnej Rehabilitacji
Dzieci z Porażeniem Mózgowym, który odbył się w niedzielę 8 czerwca na opolskim Placu Wolności.
W tym roku Kawalerami Medalu zostali Tadeusz Wilk
i Jacek Tyczka, związani ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego
w Nysie.
Pierwszy z laureatów to wieloletni, były dyrektor
i pedagog tego Ośrodka, jeden z inicjatorów powstania
w Ośrodku drużyny nieprzetartego szlaku, człowiek zaangażowany w reaktywację nyskiego hufca i pełniący w nim
funkcję zastępcy komendanta ds. programowych. Drugi
laureat to obecny dyrektor ww. Ośrodka, a jednocześnie
inicjator powstania przy Ośrodku Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Janek”, którego celem jest
rozwijanie i propagowanie inicjatyw i szeroko pojętych
działań sprzyjających właściwemu rozwojowi dzieci.
Medale wręczyła w towarzystwie Członków Kapituły
Pani Teresa Karol Wicemarszałek Województwa Opol-

skiego. Gratulując Laureatom akcentowała, iż najpiękniejsze, co człowiek może dać drugiemu, to bezinteresowna pomoc i wielkie serce.
Podczas imprezy wręczono także ORDER UŚMIECHU,
którego Kawalerami zostali twórcy Fundacji, a jednocześnie gospodarze festynu - Teresa i Kazimierz Jednorogowie. Od czasu jego ustanowienia w 1987 r. medale
przyznano już ponad 150 osobom z kraju i zagranicy.
Festyn, objęty honorowym patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty odwiedziło przez osiem godzin jego trwania setki osób.
Na scenie prezentowali się zarówno podopieczni Fundacji jak i innych ośrodków w regionie, prowadzących
zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Jak co roku można
było też podziwiać i zakupić wyroby artystyczne - efekt
pracy warsztatów terapii zajęciowej.

Mapa zawartych umów o dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 7.1.1 i poddziałania 7.1.2
na rok 2009
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Wg. stanu na dzień 31.07.2009 r.:
- w ramach projektów systemowych 7.1.1 umowy podpisało
40 Ośrodków Pomocy Społecznej,
- w ramach projektów systemowych 7.1.2 umowy podpisało
10 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
www.pokl.opolskie.pl

�����

������

���������

BIULETYN INFORMACYJNY - Lipiec 2009

23

��������������

����������������������������

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Biuletyn informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

