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publikacja została przygotowana w ramach realizowanego projektu systemowego pt.„podnoszenie 

kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”.

priorytet Vii promocja integracji społecznej

Działanie7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

poddziałanie 7.1.3 podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej

program operacyjnego Kapitał ludzki 2007- 2013

 

Wydanie Vi

nakład 500 szt. 

Biuletyn informacyjny współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu 
społecznego. 
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słowo wstępne

regionalny ośrodek polityki społecznej w  opolu z początkiem roku 2011 rozpoczął 

realizację projektu systemowego „podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji 

społecznej w  województwie opolskim” w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki 

poddziałanie 7.1.3 .

projekt jest współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu społecznego 

w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007 -2013. priorytet Vii promocja integra-

cji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.3 

podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej.

przygotowanie i realizacja projektów, to przedsięwzięcie wymagające znacznego zaangażowa-

nia 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 w nowej perspekty-

wie finansowej. regionalny ośrodek polityki społecznej w opolu aktywnie włącza się w proces 

konsultowania i opiniowania wszystkich dokumentów programowych, jakie będą wyznaczać 

zasady realizacji projektów w latach 2007-2013. zmiany dotyczą nie tylko zasad, na jakich skła-

dane i rozpatrywane będą projekty, ale także kompetencji i zakresu zadań realizowanych przez 

ops i pcpr. 

pragniemy na bieżąco dostarczać państwu informacji odnośnie realizacji projektu systemowe-

go pt. „podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opol-

skim”, jak również przekazywać nowatorskie rozwiązania, które mogą zainspirować państwa do 

działań w ramach własnych projektów systemowych. 

Biuletyn prezentuje tzw. dobre praktyki, jakie zostały zainicjowane w ramach projektów konkur-

sowych, aktualności, wydarzenia, oraz wszelkie inicjatywy, jakie były udziałem regionalnego 

ośrodka polityki społecznej w opolu i półroczu tego roku. 

Zapraszam do współpracy oraz życzę miłej lektury
 Adam Różycki 

dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Opolu 
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od 1 stycznia 2011 r. regionalny ośrodek po-
lityki społecznej w opolu rozpoczął kolejny 

raz realizację projektu systemowego pn.„podno-
szenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji spo-
łecznej w województwie opolskim”, priorytet Vii, 
Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.3.

oKres realizacji projeKtu
1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.

cel projeKtu:

celem głównym projektu jest wzmocnienie 
potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry  

i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji 
społecznej i innych służb społecznych. również 
zrealizowanie kompleksowych działań w zakresie 
stosowania aktywnych form i integracji społecz-
nej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej 
osób wykluczonych społecznie i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. prowadzenie i upo-
wszechnianie badań z zakresu polityki społecznej 
oraz prowadzenie działań na rzecz promocji i upo-
wszechniania ekonomii społecznej. cel projektu 
jest zgodny z celem głównym po Kl, z pierwszym 
celem szczegółowym priorytetu Vii, zawartym 
w  szczegółowym opisie priorytetów po Kl, Wo-
jewódzką 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 2000-2015, narodowymi strategicznymi 
ramami odniesienia 2007-2013 oraz koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, jak również planem 
Działania na rok 2011. cel strategiczny osiągany 
będzie poprzez realizację celów szczegółowych: 
- udoskonalenie i nabywanie umiejętności za-
wodowych kadry pomocy i integracji społecznej 
oraz podniesienie skuteczności i  efektywności 
pracy socjalnej - wzrost kompetencji kluczowych 
ww. pracowników poprzez udział w szkoleniach 
oraz udzielanie specjalistycznego doradztwa. 
upowszechnianie wiedzy w zakresie stosowania 
aktywnych form integracji społecznej, przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu oraz z zakre-
su integracji społecznej i zawodowej osób wyklu-
czonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, nawiązanie dialogu, partnerstwa 

publiczno-społecznego oraz współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecz-
nego na poziomie regionalnym, rozwój umie-
jętności i specjalistycznej wiedzy pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej, poprzez 
upowszechnianie wyników badań i analiz w  za-
kresie polityki społecznej, prowadzenie działań 
na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii 
społecznej i jej otoczenia w regionie. 

Grupy DoceloWe:

odbiorcami projektu są pracownicy i wolon-
tariusze powiatowych centrów pomocy ro-

dzinie (pcpr), ośrodki pomocy społecznej (ops), 
regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) 
oraz inne jednostki organizacyjne pomocy i inte-
gracji społecznej, o których mowa w art.6 punkt 
5 ustawy o pomocy społecznej, a także organiza-
cje pozarządowe realizujące zadania w zakresie 
integracji i pomocy społecznej oraz inne służby 
społeczne w województwie opolskim tj. policjanci, 
kuratorzy sądowi, pedagodzy, pielęgniarki środo-
wiskowe w zakresie, jakim zajmują się tą tematyką.  

Planowana liczba osób objętych wsparciem 
w 2011 r. to min. 355 osób. 

Grupy docelowe i potrzeby szkoleniowe zo-
stały określone na podstawie bilansu potrzeb  
w zakresie pomocy społecznej, ankiet, przepro-
wadzonych spotkań oraz zmieniającej się specyfi-
ki pracy kadry pomocy i integracji społecznej, jak 
również w oparciu o oparciu ankiety ewaluacyjne 
podsumowujące poprzednie lata realizacji pro-
jektu systemowego rops. uzyskane informacje 
pozwoliły sformułować cykle szkoleniowe spe-
cjalistyczne oraz moduły szkoleniowe i seminaria, 
które będą realizowane w ramach projektu.

opis priorytetoWycH zaDaŃ :

W ramach projektu przewidziano siedem za-
dań tj. szkolenia, specjalistyczne doradztwo, 

badania i analizy z zakresu polityki społecznej 
w regionie, plan działania na rzecz rozwoju, pro-
mocji i upowszechniania ekonomii społecznej 
w  regionie, kampania informacyjno-promocyjna 
o zasięgu regionalnym, rozwój dialogu, partner-
stwa na rzecz przeciwdziałania zjawisku wyklu-
czenia społecznego, zarządzanie projektem.

Realizacja projektu systemowego 
ROPS w Opolu
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szkolenia

W roku 2011 zostanie przeprowadzonych 7 
cykli szkoleniowych specjalistycznych oraz   

3 moduły szkoleniowe o tematyce przygotowu-
jącej do realizacji zadań określonych ustawą, słu-
żącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy 
jakości działania w sektorze problemów socjal-
nych, jak również wzmacniającej kompetencje 
zawodowe, umiejętności interpersonalne ww. 
pracowników. 

Cykle szkoleniowe:
1. asystent osoby niepełnosprawnej – dla 30 

osób (2 gr. po 15 osób)
2. asystent rodziny- studium pracy z rodziną - 

dla 30 osób (2 gr.  po 15 osób)
3. studium pomocy socjoterapeutycznej – dla 

15 osób ( 1 grupa szkoleniowa)
4. mediacje rodzinne – poziom podstawowy – 

dla 30 osób (2 gr.  po 15 osób)
5. mediacje rodzinne – poziom zaawansowany 

– dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)
6. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną 

z elementami fizjoterapii - dla 15 osób (1 
grupa szkoleniowa)

7. studium przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)

Moduły szkoleniowe:
I Moduł z zakresu zarządzania i administracji:
1. Błędy w zamówieniach publicznych w świe-

tle wyników kontroli – dla 30 osób (2 gr.  po 
15 osób)

2. specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia – dla 30 osób (2 gr.  po 15 osób)

3. Kontroling finansowy w jednostkach samo-
rządu terytorialnego - dla 15 osób (1 grupa 
szkoleniowa)

4. coaching jako metoda doskonalenia pracow-
ników - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)

5. mobbing i dyskryminacja - dla 20 osób                 
( 1 grupa szkoleniowa)

6. zarządzanie superwizyjne - dla 15 osób              
( 1 grupa szkoleniowa)

II Moduł z zakresu pracy socjalnej:
1. terapia zachowań problemowych w pracy 

z osobami niepełnosprawnymi - dla 15 osób      
(1 grupa szkoleniowa)

2. zaburzenia osobowości – diagnoza i postę-
powanie - dla 20 osób ( 1 grupa szkoleniowa)

3. nowe rozwiązania w organizacji wspierania 
rodzin i systemie pieczy zastępczej - dla 20 
osób ( 1 grupa szkoleniowa)

4. praca socjalna skoncentrowana na rozwiąza-
niach - dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)

5. narzędzia pracy pracownika socjalnego: 
kontrakt socjalny, program aktywności lo-
kalnej, programy usamodzielnienia - dla 15 
osób ( 1 grupa szkoleniowa)

6. Wspomaganie integracji zawodowej osób 
z niepełnosprawnością - dla 15 osób (1 gru-
pa szkoleniowa)

7. Diagnoza – narzędzie pracy z trudnym klien-
tem - dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)

8. coaching- skuteczna metoda pracy z  klien-
tem pomocy społecznej - dla 15 osób                     
(1 grupa szkoleniowa)

III Moduł z zakresu prawa:
1. prawne i praktyczne aspekty stosowania 

znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie - dla 40 osób (2 gr. po 
20 osób)

2. problemy w stosowaniu ustawy o pomocy 
społecznej - dla 60 osób (3 gr.  po 20 osób)

3. zastosowanie Kpa w pomocy społecznej 
i świadczeniach rodzinnych - dla 60 osób (3 
gr. po 20 osób)

4. Świadczenia rodzinne i świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego -najczęstsze problemy 
- dla 25 osób (1 grupa szkoleniowa)

W miesiącu czerwcu zrealizowano dwa szkolenia 
z pierwszego modułu szkoleniowego z zakresu 
zarządzania i administracji tj.:
1. coaching jako metoda doskonalenia pra-

cowników - dla 15 osób (1 grupa szkolenio-
wa) w dniach 28-30.06.2011 r.

2. mobbing i dyskryminacja - dla 20 osób (1 
grupa szkoleniowa) w dniu 22.06.2011 r. oraz 
jeden cykl szkoleniowy tj. mediacje rodzin-
ne –poziom podstawowy – dla 30 osób (2 gr. 
po 15 osób) 1 gr. w dniach 1-3.06.2011 r. i 20-
22.06.2011 r., 2 gr. 6-8.06.2011 r. i 27-29.06.2011 r.
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specjalistyczne doradztwo 

zdobyta przez uczestników szkoleń wiedza 
i  umiejętności uzupełniane są o praktyczną 

pomoc 2 specjalistów ds. doradztwa specjali-
stycznego. ich głównym zadaniem będzie świad-
czenie usług doradczych pracownikom ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów po-
mocy rodzinie z zakresu rozwoju form aktywnej 
integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, 
metod i sposobów aktywizacji klientów pomo-
cy społecznej ,nowych form i narzędzi wsparcia 
indywidualnego i środowiskowego, a także pra-
widłowego realizowania działań przewidzianych 
w ramach po Kl (sporządzanie i realizacja projek-
tów, w tym partnerskich). specjalistyczne doradz-
two (indywidualne i grupowe) obejmie łącznie  
ok. 40 pracowników ops i pcpr. 

z usług doradczych można skorzystać w siedzibie 
rops poprzez osobiste kontakty odbiorców, tele-
foniczne, drogą e-mail, a także w siedzibach ops 
i pcpr z terenu woj. opolskiego.
W okresie od stycznia do czerwca 2011r. udzielono 
łącznie 149, 5 godz. doradztwa specjalistycznego 
dla 31 osób. z konsultacji skorzystało 10 ops i 3 
pcpr w woj. opolskim. 
zainteresowanych specjalistycznymi poradami 
prosimy o kontakt:
agnieszka ponikowska 
e-mail: a.ponikowska@rops-opole.pl
małgorzata Duda e-mail: m.duda@rops–opole.pl

Badania i analizy z zakresu 
polityki społecznej w regionie

W ramach zadnia planuje się w okresie od 
lipca do grudnia 2011 r. przeprowadzenie 

badania nt. „potencjał opolskich organizacji po-
zarządowych” – które obejmie potencjał finanso-
wy (w tym pozyskiwanie środków z ue), ludzki, 
techniczny, doświadczenie, współpracę z innymi 
podmiotami w tym współpracę z samorządem. 
następnie zostanie wydana publikacja z wnioska-
mi i wynikami ww. badań w ilości 200 szt.

plan działań na rzecz rozwoju 
promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej w regionie

W ramach tego zadania planuje się zorganizo-
wanie 3 spotkań z wybranymi przedstawi-

cielami nGo, pes, jts szczebla wojewódzkiego, 

powiatu i gminy, przedsiębiorców, mediów lokal-
nych i regionalnych, partnerów społecznych ok. 
15 osób i gospodarczych w celu opracowania wie-
loletniego regionalnego planu działania na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.  
realizacja ww. zadania planuje się na przełomie 
lipca-listopada br. i przyczyni się do promocji es 
oraz upowszechniania wiedzy na temat możli-
wości wykorzystania ekonomii społecznej oraz 
instytucji otoczenia ekonomii społecznej w regio-
nie, jako instrumentu rozwiązywania problemów 
społecznych.

Kampania promocyjno-
informacyjna o zasięgu 
regionalnym
Kampania składa się z dwóch działań:
1. opracowanie, wydanie oraz upowszechnie-

nie kwartalnika pracowników socjalnych, 
w  którym będą zawarte: treści na temat 
rozwoju form aktywnej integracji, kierunków 
pracy socjalnej i sposobów aktywizacji klien-
tów pomocy społecznej oraz opracowane 
nowe formy i narzędzia wsparcia indywidu-
alnego i środowiska klienta pomocy społecz-
nej. Działanie to zapoczątkuje nową formę 
promocji aktywnej integracji społecznej. 
W 2011 r. planuje się wydanie dwóch edycji 
w okresie od lipca do grudnia br. w nakładzie 
500 szt. każda.

2. Wydanie min. 39 – 4-stronicowych do-
datków w nto pt. „ integracja bez barier” 
oraz e-wydania na stronie www. tematyka 
wkładki dotyczy problematyki osób niepeł-
nosprawnych, ale także innych grup osób 
wykluczonych społecznie i zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Do czerwca 2011 r. 
wydano 13 wkładek 4 - stronicowych. 

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

Głównym celem niniejszego zadania jest wdro-
żenie na poziomie województwa opolskiego 

właściwej współpracy powiatowych urzędów 
pracy i ośrodków pomocy społecznej w zakresie 
postępowania z klientami urzędów pracy i jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej, promo-
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cja dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów 
systemowych oraz konkursowych ops, pcpr oraz 
rozwijanie partnerstwa.
zadanie to podzielono na trzy etapy:
1. na przełomie września-października br. 

planuje się zorganizowanie 4 – dniowego 
wyjazdowego spotkania warsztatowego dla 
ok. 30 przedstawicieli ops i nGo, których 
celem będzie motywowanie do współpra-
cy partnerskiej metodą i wsparcie poprzez 
rozwój nowych form i metod wsparcia in-
dywidualnego i środowiska dla osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym metodą 
cal. Współpraca ma służyć budowaniu sieci 
osób i instytucji współpracujących w roz-
wiązywaniu problemów marginalizacji oraz 
wskazaniu potrzeby tworzenia wolontariatu. 
spotkania warsztatowe będą podzielone 
tematycznie: „instytucja pomocy społecznej, 
jako animator zmian”, „tworzenie mapy zaso-
bów i potrzeb społecznych, diagnozowanie 
problemów społecznych- narzędzia i tech-
niki analiz społeczeństwa oraz środowiska”, 
„zasady gromadzenia zasobów do realizacji 
działań na rzecz osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, tworzenie projektów – 
zwiększenie wiedzy w zakresie pracy metodą 
projektową dla rozwiązywania problemów 
lokalnych.”, „zarządzanie projektem- realiza-
cja przedsięwzięć na rzecz grup marginalizo-
wanych”.

2. W maju br. odbyły się już 2 dwudniowe 
spotkania przedstawicieli ops i pup, których 
celem było wypracowanie skutecznych me-
chanizmów współpracy, promocja dobrych 
praktyk w zakresie rozwijania partnerstwa 
oraz wypracowanie standardów współpra-
cy. W pierwszym spotkaniu w dniach 16-
17.05.2011 r. uczestniczyło 15 osób z ops i 5 
osób z pup, a w dniach 18-19.05.2011 r. 15 
osób z ops, 2 osoby z rops w opolu i 9 osób 
z pup.

3. na przełomie sierpnia-listopada br. będzie 
zorganizowana dla 40 osób 1- dniowa kra-
jowa wizyta studyjna mająca na celu zapo-
znanie uczestników z dobrymi praktykami 
ekonomii społecznej w zakresie szeroko 
pojętego wsparcia dla osób znajdujących się 
w  skrajnych sytuacjach życiowych. Wizyta ta 
ma być dobrym przykładem partnerstwa w za-
kresie kreowania polityki społecznej w gminie, 
w tym integracji z istniejącym, instytucjonal-
nym systemem pomocy społecznej.

4. natomiast na przełomie września-listopada 
br. zostanie zorganizowane 2- dniowe semi-
narium dla 70 przedstawicieli ops i pcpr pt. 
„ partnerstwo i współpraca na rzecz przeciw-
działania zjawisku wykluczenia społecznego 
– dobre praktyki”. celem seminarium będzie 
wymiana doświadczeń oraz przedstawienie 
dobrych praktyk w zakresie partnerstwa oraz 
współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawi-
sku wykluczenia społecznego. 

Powitanie gości od lewej: Jacek Suski - Dyrektor WUP Opole, 
Adam Różycki - Dyrektor ROPS w Opolu 

Spotkanie przedstawicieli OPS i PUP
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tytuł Sercu Dziecku przyznawany już od 1987 r., 
wpisał się w kalendarz ważnych i jednocześnie nie-

bywale miłych oraz sympatycznych inicjatyw realizo-
wanych w naszym województwie. z pewnością może 
to poświadczyć ponad 150 osób, które otrzymało ww. 
wyróżnienie. tytuł Serce Dziecku przyznawany jest - na 
wniosek dzieci - osobom dorosłym przez Dziecięco 
- młodzieżową Kapitułę powołaną przez marszałka 
Województwa opolskiego. Wyróżnienie nadawane 
jest osobom, które w swojej działalności zawodowej, 
społecznej, a  także prywatnej w szczególny sposób 
wykazały, że najważniejszym priorytetem jest dla nich 
dobro dzieci, dbałość o ich rozwój fizyczny, psychiczny, 
emocjonalny i duchowy oraz kształtowanie ich osobo-
wości w szacunku do otoczenia jak i siebie samych.

Kandydaci na członków Kapituły zostali wybra-
ni z grona przewodniczących samorządów 

uczniowskich, zgłoszonych przez dyrektorów 
szkół. marszałek Województwa opolskiego zarzą-
dzeniem nr 93 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie 
powołania Dziecięco - młodzieżowej Kapituły do-
konał wyboru członków Kapituły w składzie: 
1. Gabriela skrzynkowska - przedstawiciel psp 

nr 2 w opolu,
2. sylwia janowska - przedstawiciel psp nr 29 

w opolu,

3. justyna cudna - przedstawiciel pG nr 4 
w opolu,

4. Gustaw rydzak - przedstawiciel pG nr 5 
w opolu,

5. Krzysztof miśtal - przedstawiciel lo nr iii 
w opolu,

6. łukasz Hetman - przedstawiciel zse w opolu.

W tym roku Dziecięco-młodzieżowa Kapituła 
przyznała wyróżnienie 3 osobom, tj.: 
- pani janinie pich - pełniącej funkcję rodziny za-

stępczej w Głubczycach. obecnie w rodzinie 
którą tworzy przebywa troje dzieci i to właśnie 
one wystąpiły z wnioskiem o nadanie tytułu 
serce Dziecku,

- pani marii zajączkowskiej - kierownikowi i cho-
reografowi w zespole pieśni i tańca opole, dla 
której z wnioskiem o przyznanie tytułu wystąpili 
podopieczni z prowadzonego przez nią zespołu,

- panu andrzejowi puławskiemu - Wójtowi Gminy 
murów, dla którego z wnioskiem o nadanie ty-
tułu wystąpiły dzieci z Domu Dziecka w chmie-
lowicach.

Dekoracji osób odznaczonych dokonał Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego – Pan Roman Kolek, Dyrektor Departamentu Zdrowia 
i  Polityki Społecznej UMWO – Pan Stanisław Łągiewka,  prof. dr hab. 
Stanisław Stadniczeńko – twórca i pomysłodawca wyróżnienia „Serce 
Dziecku” oraz przedstawiciel Dziecięco – Młodzieżowej Kapituły – 
Krzysztof Miśtal.

Od lewej: pani Maria Zajączkowska- kierownik i choreograf w Zespole Pieśni 
i Tańca Opole, pan Andrzej Puławski Wójt Gminy Murów, Pani Janina Pich - 
pełni funkcję rodziny zastępczej w Głubczycach.

Łukasz Hetman
Zespół Szkół Ekonomicznych

Gustaw Rydzak
PG Nr 5 w Opolu

Sylwia Janowska
PSP Nr 29 w Opolu

Justyna Cudna
PG Nr 4 w Opolu

Krzysztof Miśtal
LO Nr III w Opolu

Gabriela Skrzynkowska
PSP Nr 2 w Opolu

Wydarzenia
tytuł sercu Dziecku
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uroczysta ceremonia dekoracji tegorocznych 
Kawalerów tytułu „serce Dziecku” odbyła się 

12 czerwca br. podczas XVii festynu fundacji 
Dom rodzinnej rehabilitacji Dzieci z porażeniem 
mózgowym na placu Wolności w opolu. Dekoracji 
osób odznaczonych dokonał Wicemarszałek Wo-
jewództwa opolskiego – pan roman Kolek, Dy-

rektor Departamentu zdrowia i polityki społecz-
nej umWo – pan stanisław łągiewka, prof. dr hab. 
stanisław stadniczeńko – twórca i pomysłodawca 
wyróżnienia „serce Dziecku” oraz przedstawiciel 
Dziecięco – młodzieżowej Kapituły – Krzysztof 
miśtal.

Uczestnicy konferencji pn. „Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji 
wśród dzieci i młodzieży”.

Prelegenci (od lewej) prof.dr hab.Tadeusz Cielcki - Uniwersytet Opolski oraz 
mgr Arleta Suchorska - Uniwersytet Opolski  

Dobre praktyki
projekt, pn. „jest alternatywa”

regionalny ośrodek polityki społecznej w opo-
lu we współpracy z Komendą Wojewódzką 

policji w opolu w okresie od maja do grudnia br. 
realizuje projekt, pn. „jest alternatywa” współfi-
nansowany z rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „razem 
bezpieczniej”. Honorowy patronat nad projektem 
objął marszałek Województwa opolskiego pan 
józef sebesta oraz opolski Kurator oświaty pani 
Halina Bilik.

Głównym celem projektu jest zapobieganie 
niedostosowaniu społecznemu oraz przestęp-
czości wśród dzieci i młodzieży. przewidziane do 
realizacji zadania mają charakter profilaktyczny, 
edukacyjny oraz wspierający. W ramach projektu 
zostaną przeprowadzone następujące działania:

Konferencja:
W dniu 1 czerwca br. w sali konferencyjnej 

umWo „na ostrówku” odbyła się konferencja 
pn. „zapobieganie przestępczości i wiktymizacji 
wśród dzieci i młodzieży”. podczas konferencji 
omówiono zagadnienia dotyczące rozmiarów 
wiktymizacji oraz koncepcji zapobiegania prze-

stępczości dzieci i młodzieży, prewencji rozwo-
jowej jako szansy na lepsze życie, metod redukcji 
zjawisk patologicznych wykorzystywanych przez 
ochotnicze Hufce pracy oraz czynników ryzyka 
wywołujących patologiczne zachowania wśród 
dzieci i młodzieży. udział  w konferencji wzięło 
154 pracowników  instytucji pomocy i integracji 
społecznej, placówek oświatowych oraz przed-
stawiciele policji i kuratorzy. podczas konferencji 
przedstawiono następujące tematy:

1. „rozmiary wiktymizacji oraz koncepcje 
zapobiegania przestępczości dzieci i mło-
dzieży” - prof. dr hab. tadeusz cielecki, 
uniwersytet opolski.

2. „czynniki ryzyka wywołujące patologicz-
ne zachowania wśród dzieci i młodzieży” 
- mgr agnieszka Kalicińska, uniwersytet 
opolski.

3. „czynniki sprzyjające zapobieganiu prze-
stępczości w oczach młodzieży – wstępne 
wyniki badań self-report’owych w środo-
wisku uczniów gimnazjów opolskich”  - 
mgr arleta suchorska, uniwersytet opol-
ski.

4. „rodzina jako podstawowa komórka spo-
łeczna mająca wpływ na zachowanie się 
dzieci i młodzieży.” - anna ryczkowska, 
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Wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia 
i Współuzależnienia w opolu.

5. „metody redukcji zjawisk patologicznych 
wykorzystywane przez ochotnicze Hufce 
pracy” - mgr. ewa zajączkowska specja-
lista ds. kształcenia i wychowania oWK 
oHp w opolu.

KonKurs:
Konkurs, pn. „jest alternatywa” był przeznaczo-

ny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. celem konkursu 
jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych, 
które można było przesyłać do 20 czerwca 2011 
r. stanowiących propozycję „ucieczki” od wszel-
kiego rodzaju zagrożeń - narkomanii, alkoholi-
zmu, udziału w grupach przestępczych poprzez 
wskazanie alternatywnych metod spędzania 
czasu wolnego. W konkursie wzięło udział łącznie 
456 uczniów z 28 szkół podstawowych i 9 Gimna-
zjów z woj. opolskiego. nadesłane prace zostały 
ocenione przez komisję w podziale na trzy kate-
gorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych 
z klas i-iii (nadesłano 202 prace), iV-Vi (nadesłano 
165 prac) oraz gimnazjaliści ( nadesłano 89 prac). 
rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu br. 
trzech najlepszych autorów prac z każdej grupy 
wiekowej zostanie nagrodzonych statuetkami. 
Dodatkowo trzy prace ocenione najwyżej będą 
wydrukowane w formie plakatu, który zostanie 
przekazany do szkół, placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i innych instytucji zaangażowanych 
na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży. pozostali 
uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. 

szKolenia:
projekt zakłada organizację szkoleń w ramach wy-
szczególnionych niżej obszarów tematycznych: 
• Budowanie strategii pracy z dziećmi przeja-

wiającymi zaburzenia zachowania szkolenie 
skierowane będzie m.in. do nauczycieli, peda-
gogów, wychowawców świetlic. celem szko-
lenia będzie rozwój kompetencji w zakresie 
pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia 
zachowania oraz umiejętności współpracy 
wychowawców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dziecka.

• Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nie-
letnich. szkoleniem zostaną objęci policjanci 
służby prewencyjnej i kryminalnej na co dzień 
zajmujący się pracą z nieletnimi. szkolenie 
będzie miało na celu rozwijanie umiejętności 
i kompetencji zawodowych z zakresu profilakty-

ki demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich.
• Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkolenie zostało 

zaplanowane z myślą o nauczycielach, peda-
gogach oraz wychowawcach szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. celem szkolenia będzie 
m.in. próba definicji edukacji dla bezpieczeń-
stwa, zapoznanie z obowiązującymi przepisa-
mi, przedstawienie obrazu przemocy i agresji 
w opisach dzieci i dorosłych, uwrażliwienie 
na krzywdę, wskazanie prawnych możliwości 
obrony oraz procedur postępowania nauczy-
cieli w sytuacjach zagrożenia.

zakłada się, że w szkoleniach będzie uczestniczy-
ło łącznie 150 osób. 

„poGaDanKi” 
profilaKtyczne :

powyższe zadanie jest realizowane przez cały 
okres trwania projektu. Działanie ma na celu prze-
prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi 
i  młodzieżą szkolną, w tym wyświetlanie filmów 
edukacyjnych w ramach cyklu pt. „lekcje prze-
strogi”. filmy zostały przekazane Komendom po-
wiatowym policji w województwie opolskim. pro-
wadzane zajęcia profilaktyczne są ukierunkowane 
na podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej 
zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki, alkohol, 
nikotyna oraz wirtualne uzależnienia. poruszana 
problematyka dotyczy również zagrożeń stwarza-
nych przez sekty, przeciwdziałania zjawisku prze-
mocy, sytuacji dzieci z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej, a także pozostawiania dzieci bez 
zainteresowania rodziców. szkoły zainteresowane 
przeprowadzeniem pogadanek na terenie swojej 
placówki proszone są o kontakt z rops w opolu 
pod numerem tel. 77/ 44 15 250.

piKniK profilaKtyczny:
piknik pod hasłem „sport, nauka i sztuka jako 

alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” 
odbędzie się w wrześniu br. przy miejskim Domu 
Kultury w opolu. impreza będzie skierowana 
do uczniów i nauczycieli szkól podstawowych 
i gimnazjalnych. W ramach pikniku planuje się or-
ganizację konkursów sportowych, plastycznych, 
występy artystyczne oraz pokazy profilaktyczne 
(pokaz psów obronnych, pierwsza pomoc, itp.), 
wystawy prac artystycznych, stoiska promujące 
alternatywne formy spędzania czasu wolnego. 
zakłada się, że w przedsięwzięciu weźmie udział 
ok. 250 osób - uczniów wraz z wychowawcami.
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realizacja projektu Razem ale osobno….Pro-
gram kompleksowej pomocy profilaktyczno-

-terapeutycznej dla rodzin doświadczających 
problemów spowodowanych migracją zarob-
kową, jest dofinansowana ze środków programu 
operacyjnego funduszu inicjatyw obywatelskich.

Realizatorzy projektu:
Diecezjalna fundacja Życia w opolu – partner 
wiodący,
regionalny ośrodek polityki społecznej w opolu.

Okres realizacji:
od 2 maja do 31 grudnia 2011 r.

Adresaci projektu:
Grupą docelową projektu są osoby należące do 

rodzin, w których jeden bądź oboje rodzice migru-
ją zarobkowo za granicę, a także dzieci i młodzież 
w wieku od 3 do 18 roku życia. ponadto projekt 
jest skierowany do osób zawodowo zajmujących 
się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży 
oraz pracowników zatrudnionych w placówkach 
pomocy społecznej.

Cele projektu:
celem nadrzędnym projektu jest minimalizacja 

negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobko-
wych dzięki zwiększeniu świadomości społeczeń-
stwa w kwestii zagrożeń wynikających z  rozłąki 
spowodowanej migracją zarobkową oraz świad-
czenie kompleksowego i profesjonalnego wspar-
cia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym 
migracją zarobkową. 

Sposób realizacji:
•	 kampania informacyjna za pomocą plaka-

tów, ulotek, spotu video, poradnika, broszu-
ry stron www

•	 terapia indywidualna, systemowa, poradnic-
two psychologiczne, prawne, konsultacje, 
mediacje

•	 szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników 
pomocy społecznej.

W ramach realizacji zadania regionalny ośro-
dek polityki społecznej w opolu powołał zespół 
specjalistów (pedagog, psycholog, specjalista 
z zakresu pomocy społecznej, specjalista ds. rodzi-

ny, prawnik), którzy opracują poradnik dla rodzin 
rozważających migrację zarobkową lub będących 
w trakcie rozłąki migracyjnej. poradnik będzie 
również przeznaczony dla wychowawców, peda-
gogów oraz pracowników pomocy społecznej. 
skróconą wersją poradnika będzie kolorowa bro-
szura z najistotniejszymi wskazówkami dla rodzin 
z problemem migracyjnym. przy opracowaniu 
poradnika wezmą udział wolontariusze – studen-
ci instytutu nauk o rodzinie uniwersytetu opol-
skiego, którzy przeprowadzą badanie ankietowe 
dot. analizy potrzeb w zakresie pomocy osobom 
z doświadczeniem migracji zarobkowych. 

W siedzibie Diecezjalnej fundacji obrony Życia 
w opolu ma miejsce diagnostyka i terapia dzieci 
i młodzieży, terapia indywidualna osób dorosłych, 
systemowa terapia rodzin, mediacje rodzinne  
oraz poradnictwo prawne z obszaru prawa ro-
dzinnego.  

ponadto projekt zakłada organizację 2 edycji 
3-dniowych warsztatów szkoleniowych dla na-
uczycieli, pedagogów i pracowników pomocy 
społecznej w zakresie rozpoznawania sympto-
mów sytuacji kryzysowej spowodowanej migra-
cją, zintegrowanego działania wspierającego, pra-
cy indywidualnej z dzieckiem i rodziną pod kątem 
wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, radzenia 
sobie ze stratą, z negatywnymi emocjami, itp.

istotne znaczenie w ramach realizowanego pro-
jektu będą miały również działania informacyjne 
mające na celu edukowanie społeczności opolsz-
czyzny z zakresu wpływu wyjazdów zarobkowych 
na funkcjonowanie rodziny zarówno od strony 
szans jak i zagrożeń. W związku z powyższym 
zostanie opracowany spot video dostępny w in-
ternecie pokazujący, na co należy zwrócić uwagę 
w sytuacji konieczności wyjazdu do pracy za gra-
nicę oraz jak reagować w sytuacji pojawiającego 
się kryzysu rodzinnego spowodowanego rozłąką.

zakłada się, iż dzięki projektowi zostanie wy-
pracowany na opolszczyźnie model pomocy 
osobom w kryzysie spowodowanym wyjazdami 
zarobkowymi i stanie się on skutecznym wzorcem 
pracy z rodziną zagrożoną negatywnymi skutka-
mi migracji zarobkowych. 

Dobre praktyki
projekt „razem ale osobno”
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prezentowany projekt był realizowany przez 
opolski oddział polskiego związku Głuchych 

w okresie 01.10.2010 do 31.12.2010 w formie po-
wierzenia przez zarząd Województwa opolskiego 
realizacji zadania publicznego „prowadzenie po-
radnictwa psychologicznego, społeczno-prawne-
go oraz udzielanie informacji na temat przysłu-
gujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych”, finansowanego ze środków 
państwowego funduszu rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych.

opolski oddział polskiego związku Głuchych 
jest jedyną na terenie województwa opolskiego, 
działającą od 1956 roku, organizacją działającą 
na rzecz osób niesłyszących, które w swoim ży-
ciu komunikują się głównie przy pomocy języka 
migowego. opolski oddział pzG jak inne stowa-
rzyszenia działające obszarze pomocy społecznej 
na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje wiele 
projektów, których celem jest zmiana w jakości 
życia podopiecznych i członków pzG.

W województwie opolskim według baz danych 
będących w posiadaniu opolskiego oddziału pol-
skiego związku Głuchych mieszka ponad tysiąc 
osób z uszkodzonym narządem słuchu, którzy 
w  codziennym funkcjonowaniu społecznym po-
trzebują pomocy tłumacza języka migowego. Ba-
riera w komunikacji na jaką natrafiają w codzien-
nym życiu uniemożliwia im korzystanie z ogólno-
dostępnych form wsparcia poprzez korzystanie 
z  usług porad prawniczych i psychologicznych 
oraz zdobywania niezbędnej wiedzy z przysługu-
jących im praw jako osobom niepełnosprawnym. 
W województwie opolskim tylko nieliczne pla-
cówki pomocy społecznej posiadają w swoich za-
sobach kadrowych osoby z podstawową umiejęt-
nością komunikacji w zakresie języka migowego, 
która umożliwia kontakt z osobami niesłyszącymi.

osoby niesłyszące w życiu codziennym napo-
tykają takie same problemy jak „zdrowi” ludzie 
w związku z tym potrzebują wsparcia w zakresie 
porad prawnych. pzG stwierdził szczególne zapo-
trzebowanie wśród swoich podopiecznych na po-

rady prawne w związku z odwołaniami od decyzji 
zus, komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, 
jak i konieczność wsparcia w pisaniu formalnych 
pism procesowych i dokumentów urzędowych.

rodzice niesłyszący najczęściej posiadają sły-
szące dzieci. Występująca bariera w komunikacji 
powoduje trudności wychowawcze, w których 
może pomóc jedynie specjalistyczne wsparcie 
psychologiczne/pedagogiczne. poradnictwo 
psychologiczne i pedagogiczne może zapewnić 
nie tylko doraźne doradztwo w zakresie własnych 
problemów, ale również umożliwi rodzinom 
osób niesłyszanych nabycie wiedzy w zakresie 
wychowywania własnych dzieci czy łagodzenia 
konfliktów rodzinnych oraz interpersonalnych np. 
w zakładzie pracy.

osoby niesłyszące mają również problem z do-
stępem do informacji w zakresie przysługującym 
im praw jako osobom niesłyszącym. instytucje 
w  obszarze pomocy społecznej, administracji 
samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, służby 
zdrowia itd. niezmiernie rzadko posiadają w swo-
ich zasobach ludzkich osoby z umiejętnością języ-
ka migowego. W związku z tym, dostęp do takich 
informacji dla osób niesłyszących jest utrudniony. 
również wydawane poradniki w wersji pisanej nie 
niwelują tej dysproporcji – osoby niesłyszące bar-
dzo słabo posługują się językiem polskim, mają 
problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych 
w związku z tym wymagają bezpośredniego 
wsparcia doradczego w tym zakresie prowadzo-
nego przez osobę znającą specyfikę osoby nie-
słyszącej, potrafiącej dostosować komunikaty do 
poziomu poznawczego osoby niepełnosprawnej.

założonym rezultatem projektu było niwelo-
wanie nierówności szans w dostępie do wsparcia 
doradczego w zakresie prawa, psychologiczne-
go-pedagogicznego oraz informacji o przysłu-
gujących uprawnieniach, dostępnych usługach, 
sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocach technicz-
nych osób niesłyszących z terenu województwa 
opolskiego, spowodowanej barierą w komuniko-
waniu.

Dobre praktyki
„znam swoje prawa ii” – wsparcie osób z uszkodzonym 
narządem słuchu
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W ramach projektu odbywały się dyżury specja-
listów, podczas których obecny był profesjonal-
ny tłumacz języka migowego mający zapewnić 
sprawna i efektywną komunikację. W celu ułatwie-
nia skorzystania z możliwości uzyskania wsparcia, 
specjaliści dyżurowali we wszystkich pięciu pla-
cówkach terenowych opolskiego oddziału pzG: 
w opolu, strzelcach opolskich, Kluczborku, nysie 
i Kędzierzynie-Koźlu.

W projekcie 95 osób skorzystało ze wsparcia do-
radców. udzielono 135 porad. W ramach projektu 

przeprowadzono 85 godzin poradnictwa prawne-
go, 127 godzin poradnictwa psychologicznego, 
85 godzin wsparcia pedagogicznego, 85 godzin 
doradztwa w zakresie przysługujących praw 
osobom niepełnosprawnym a w szczególności 
osobom niesłyszącym. zapewniono 212 godzin 
usług tłumacza języka migowego w trakcie do-
radztwa prawnego i psychologicznego.

ponadto, w wyniku realizacji projektu zwięk-
szyła się wiedza osób niesłyszących na temat 
swoich praw, uprawnień, możliwości wsparcia 

technicznego, zmniejszyła się dyspro-
porcja w  zakresie wsparcia i dostępu 
do specjalistycznego doradztwa dla 
beneficjentów. ponadto polepszyła 
się jakość życia osób biorących udział 
w projekcie, gdyż ich potrzeba wspar-
cia i pomocy mogła zostać zaspokojo-
na w sposób profesjonalny i adekwatny 
do ich sytuacji w komunikowaniu się.

ewaluacja projektu, przeprowadzo-
na wśród jego uczestników jedno-
znacznie wskazała, że działania takie 
są oczekiwane ze strony niesłyszących 
i oferta wsparcia opolskiego oddziału 
pzG powinna takie działania zawierać.

Jarosław Duszak 
Opolski Oddział PZG , 

www.pzgopole.pl

W ramach projektu zapewniono 212 godzin usług tłumacza języka migowego w trakcie doradztwa prawnego i psychologicznego.

Uczestnicy projektu „Znam swoje prawa II” – wsparcie osób z uszkodzonym narządem słuchu.
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najważniejsze zmiany do ustawy o pomocy 
społecznej wprowadzone ustawą z dnia 18 

marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy spo-
łecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. u. nr 81, poz. 440):
1. rozszerzono zapis art. 11 ust. 2 określający 

podstawę odmowy przyznania świadcze-
nia, uchylenia decyzji o przyznaniu świad-
czenia lub wstrzymania świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej. 

2. art. 16-21 wprowadza obowiązek przygoto-
wania przez gminy, powiaty i samorząd wo-
jewództwa oceny zasobów pomocy społecz-
nej. Do 30 kwietnia ocena jest przedstawia-
na radzie gminy lub radzie powiatu, a do 30 
czerwca gminne i powiatowe oceny muszą 
być przekazane sejmikowi województwa. 
na podstawie ocen przekazanych przez 
gminy i powiaty marszałek województwa 
sporządza własną ocenę zasobów pomocy 
społecznej, którą do 31 lipca przekazuje 
wojewodzie. ocena zasobów pomocy spo-
łecznej zastępuje dotychczasowy bilans 
potrzeb.

3. art. 38 ust. 4a i 4b oraz art. 39a wprowadza 
zmiany dot. wypłat zasiłków okresowych 
i celowych w okresie zatrudnienia. Wprowa-
dzone zmiany wskazują, że zasiłki te mogą 
być wypłacane osobom, które w wyniku 
zatrudnienia uzyskały dochód, nie dłużej 
jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym 
zostały zatrudnione.

4. art. 51a ust. 3 reguluje okres korzystania 
z miejsca w środowiskowym domu samo-
pomocy. jednorazowo nie może on być 
dłuższy niż 3 miesiące, przy czym w uza-
sadnionych przypadkach można go prze-
dłużyć do 6 miesięcy, jednak maksymalny 
okres całodobowego pobytu osoby w roku 
kalendarzowym nie może być dłuższy niż 8 
miesięcy.

5. art. 52 wprowadza możliwość korzystania 
przez osobę z usług w rodzinnym domu 
pomocy. Rodzinny dom pomocy stanowi 
formę usług opiekuńczych i bytowych świad-
czonych całodobowo przez osobę fizyczną 
lub organizację pożytku publicznego dla nie 

mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu za-
mieszkujących wspólnie osób wymagających 
z powodu wieku lub niepełnosprawności 
wsparcia w tej formie.

6. art. 61 zmienia zasady wnoszenia opłat za 
pobyt członka rodzony w domu pomocy 
społecznej. opłatę za pobyt w Dps wnoszą 
małżonek, zstępni przez wstępnymi w przy-
padku osoby samotnie gospodarującej 
lub osoby w rodzinie, jeżeli dochód lub 
posiadany dochód na osobę jest wyższy 
niż 300% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej lub na osobę 
w  rodzinie, jednak kwota dochodu pozo-
stająca po wniesieniu opłaty nie może być 
niższa niż 300% tego kryterium, w tym na 
osobę w rodzinie (dotychczas było to 250% 
kryterium dochodowego).

7. Do art. 107 ust. 5 dodano ustęp 5a, który 
wskazuje, że oświadczenie o dochodach 
i stanie majątkowym podpisywane przez 
osobę lub rodzinę pracownikowi socjal-
nemu w czasie rodzinnego wywiadu śro-
dowiskowego jest składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań, o czym pracownik poucza 
przed jego złożeniem. 

8. art. 108 wyjaśnia, że w pracownik socjalny 
zatrudniony w ośrodku pomocy społecz-
nej lub powiatowym centrum pomocy 
rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny 
z osobą lub rodziną znajdującą się w trud-
nej sytuacji życiowej celem wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej, 
zawodowej lub przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu.  

9. rozszerzono zapisy dotyczące wymaganej 
liczby pracowników socjalnych w ośrodku 
pomocy społecznej. zgodnie z art. 110 i art. 
110a ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie 
do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkań-
ców lub proporcjonalnie do liczby rodzin 
i osób samotnie gospodarujących, objętych 
pracą socjalną w stosunku jeden pracownik 
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 

Nowelizacja ustawy o pomocy 
społecznej z marca 2011 r.
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czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin 
i osób samotnie gospodarujących.

10. art. 115 określa wysokość dotacji celo-
wej budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu pomocy spo-
łecznej. Dotacja dla jednostki samorządu 
terytorialnego nie może przekroczyć 80% 
kosztów realizacji zadania, z wyjątkiem 
dotacji pochodzących z programów rządo-
wych, programów resortowych, pożyczek 
lub służących wypłacie zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków powstałych w wy-
niku zdarzenia losowego, gdzie wysokość 
dotacji może przekroczyć 80% kosztów 
realizacji zadania. 

11. art. 116 wskazuje, że szkolenie w zakresie 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjal-
ny mogą realizować jednostki prowadzące 
kształcenie lub doskonalenie zawodowe po 
uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego.

12. art. 118 ust. 1a wyjaśnia, że działająca przy 
urzędach marszałkowskich regionalna 
komisja egzaminacyjna do spraw stopni 
specjalizacji zawodowej pracowników so-
cjalnych decyzją marszałka województwa 
może działać w przy regionalnym ośrodku 
polityki społecznej lub przy innym podmio-
cie, którego organem prowadzącym jest 
samorząd województwa. 

zaspokojenie potrzeb osób 
starszych jako wyzwanie dla 
polityki społecznej regionu
Działania instytucjonalne na rzecz seniorów

analizy demograficzne, w tym Prognoza lud-
ności Polski na lata 2008 – 2035 Gus, wskazu-

ją na systematycznie postępujący proces starzenia 
się polskiego społeczeństwa.1 Według prognozy 
do 2035 roku udział osób w wieku poprodukcyj-
nym w ogólnej liczbie ludności stanowić będzie 
prawie 27%, a woj. opolskie znajdzie się na jednym 
z pierwszych miejsc pod tym względem w kraju (ze 
wskaźnikiem wynoszącym 28,9%).

proces starzenia się społeczeństwa ulegnie nasi-
leniu w drugiej dekadzie XXi wieku, a szczególne 
znaczenie będzie miało tzw. podwójne starzenie, 

1 Prognoza ludności na lata 2008 - 2035. Główny Urząd Statystyczny. 
Departament Badań Demograficznych. Warszawa 2009 r. http://www.
stat.gov.pl/PUBL_L_prognoza_na_lata2008-2035.xls

czyli podwojenie liczby osób w grupie 80 lat i wię-
cej, a także prognozowany wzrost liczby osób 
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, 
wymagających pomocy medycznej oraz pielę-
gnacyjnej.2 

ponadto, wobec osłabienia niektórych funkcji rodziny 
(funkcji opiekuńczej i wspierającej jej najstarszych człon-
ków), wzrastać będzie zapotrzebowanie na różnego typu 
usługi świadczone na rzecz osób starszych przez różne 
instytucje, grupy i środowiska oraz koszt świadczeń bez-
pośrednich dla osób starszych.

z badań przeprowadzonych w 2010 r. w woj. 
opolskim wynika, że gminy woj. opolskiego pro-
wadzą liczne działania wspierające osoby starsze 
w zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb. 3 Wy-
nikają one z obowiązujących uregulowań praw-
nych (powszechna służba zdrowia, świadczenia 
rodzinne, pomoc społeczna) oraz „dobrowolnej” 
inicjatywy i woli samorządu.

jednak duża część działań prowadzonych jest 
w ograniczonym wymiarze, co sprawia, że potrze-
by osób starszych w niektórych dziedzinach życia 
zaspokajane są w minimalnym stopniu lub wca-
le. są to przede wszystkim działania opiekuńcze 
skierowane do „najstarszych” seniorów, zwłaszcza 
osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
(organizowanie opieki i pielęgnacji w hospicjach, 
zwłaszcza domowych), a także organizowanie 
opieki dziennej (środowiskowej) w domach 
dziennego pobytu, pomocy świadczonej w śro-
dowiskowych domach samopomocy, klubach, 
warsztatach terapii zajęciowej i innych ośrodkach 
wsparcia. 

W niewystarczającym zakresie prowadzone są 
także działania edukacyjne w zakresie edukacji 
gerontologicznej, przeznaczonej zarówno dla sa-
mych seniorów, jak również personelu medyczne-
go, służb socjalnych, opiekunów osób starszych, 
szkolenia służące przygotowaniu członków rodzi-
ny do życia z chorobą lub niesprawnością. Brakuje 
również inicjatyw wspierających rodzinę i opie-
kunów osób starszych (szkolenia, poradnictwo), 
a także umożliwiających odpoczynek opiekunom 
osób terminalnie chorych.

2 z. szwed-lewandowska, Domy pomocy społecznej. Projekcja 
zapotrzebowania, [w:] polityka społeczna, maj-czerwiec 2007 r., s. 
9-10
3 Badania Instytucje wobec potrzeb osób starszych przeprowadzono 
w obserwatorium integracji społecznej regionalnego ośrodka 
polityki społecznej w opolu w 2010 r. Badanie było częścią badania 
ogólnopolskiego realizowanego przez instytut rozwoju służb 
społecznych w Warszawie.
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Badania wskazują, że część działań realizowa-
nych przez gminy z zakresu pomocy społecznej 
wymaga intensywnego rozwoju. odnosi się to 
szczególnie do niewystarczającej liczby miejsc 
w domach pomocy społecznej dla osób starszych, 
wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji, 
którzy nie mogą pozostać w swoim środowisku 
zamieszkania. podobny problem występuje 
w  przypadku braku wystarczającej liczby miejsc 
w innych instytucjach opiekuńczych: dziennych 
domach pobytu, ośrodków wsparcia, klubach czy 
jadłodajniach. 

Wzmocnienie działań w zakresie środowiskowej 
pomocy społecznej (placówki dzienne dla osób 
starszych) ma tym większe znaczenie, że bieżące 
utrzymanie stacjonarnych domów pomocy spo-
łecznej jest niezwykle drogą formą wsparcia. mie-
sięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach 
na terenie woj. opolskiego waha się obecnie od 
1.917 zł (w Dps w Korfantowie) do 3.004 zł (Dps 
w namysłowie) i tylko w części finansowany jest 
z budżetu państwa. 4 W 2010 r. wszystkie gminy 
woj. opolskiego wydatkowały na pokrycie czę-
ściowego kosztu pobytu swoich mieszkańców 
w Dps-ach kwotę w łącznej wysokości 16,2 mln zł. 
liczba osób wymagających wsparcia w tej formie 
systematycznie wzrasta. przy czym z jednej strony 
brakuje wolnych miejsc w domach pomocy spo-
łecznej i występują trudności z umieszczeniem 
w nich osób potrzebujących, z drugiej – pociąga 
to za sobą koszty, które ograniczają inne - równie 
ważne - wydatki gminy przeznaczone na pomoc 
społeczną. Dlatego też winno się wzmacniać dzia-
łania polegające na tworzeniu dużo „tańszych” 
domów dziennego pobytu, ośrodków wsparcia, 
klubów, jadłodajni, środowiskowych domów 
samopomocy itp. jest to kierunek zmian zgodny  
z założeniami strategii polityki społecznej 2007 
– 2013, która wskazuje na konieczność rozwoju 
systemu opieki pielęgnacyjnej w celu zbudowa-
nia środowiskowego modelu integracji ludzi star-
szych i wymagających pomocy. 5

osoby starsze w woj. opolskim powszechnie 
korzystają z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, 
szczególnie z zakresu zdrowia i sprawności fi-
zycznej, choć istnieje niewystarczający dostęp do 
lekarzy specjalistów, w tym prawie całkowity brak 
poradni geriatrycznych.

4 informacja o domach pomocy społecznej w woj. opolskim – lipiec 
2010, Wydział polityki społecznej ouW w opolu
5 za z. szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego 
wsparcia, Kraków 2010, s. 199

najlepiej funkcjonującym obszarem działań i in-
stytucji przeznaczonych dla osób starszych w woj. 
opolskim są działania prozdrowotne oraz rehabi-
litacyjne i opiekuńczo-pielęgnacyjne. natomiast 
w najmniejszym zakresie prowadzone są działania 
polegające na tworzeniu środowiskowego syste-
mu wsparcia dla seniorów (środowiskowe domy 
samopomocy, dzienne domy pobytu, kluby, inne 
ośrodki wsparcia), a także działania edukacyjne 
i  szkoleniowe przeznaczone dla wszystkich grup 
odbiorców. 

W związku z powyższym istotnym jest wzmoc-
nienie działań samorządów przyczyniających się 
do wzrostu świadomości problematyki starości 
i starzenia się oraz zainteresowania nią różnych 
podmiotów. chodzi zwłaszcza o działania eduka-
cyjne, promocyjne, profilaktyczne (np. w zakresie 
dyskryminacji oraz stosowania przemocy wobec 
osób starszych). Wzrost zainteresowania winien 
przełożyć się na konkretne efekty: rozwój bazy 
całodobowych placówek opiekuńczych, rozwój 
usług środowiskowych oraz placówek o charakte-
rze dziennym, wzrost usług edukacyjnych, a także 
wzmocnienie iii sektora i partnerstwa między po-
szczególnymi podmiotami. 

Wśród tych działań istotną rolę winni odgrywać 
pracownicy socjalni, posiadający możliwość i od-
powiednie narzędzia pozwalające na diagnozę 
sytuacji życiowej osób starszych oraz organizo-
wanie im wsparcia i opieki. szczególnie istotnym 
jest wzmocnienie roli pracy socjalnej z osoba-
mi starszymi i społeczności lokalnej, zwłaszcza 
w  zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, grup samopomocy, wolontariatu 
wśród i na rzecz seniorów.

Doskonałym przykładem działań w ramach śro-
dowiskowej pracy socjalnej może być tworzenie 
lokalnych programów łączących pomoc osobom 
długotrwale bezrobotnych (kobiety 50 +) z potrzebą 
organizacji opieki dla starszych osób niesprawnych 
lub przewlekle chorych. rozwój sektora usług opie-
kuńczych i pielęgnacyjnych jest nie tylko szansą dla 
zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, ale także 
umożliwia ograniczenie wykluczenia społecznego 
samotnych osób starszych.

niezmiernie ważną sprawą jest tworzenie 
i  wzmocnienie oparcia społecznego dla rodziny 
– podstawowego i najważniejszego środowiska 
życia osób starszych. należy zatem upowszech-
niać i inicjować działania polegające na wsparciu 
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rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej oraz 
pomocy w organizacji opieki zewnętrznej (środo-
wiskowej pomocy społecznej), a także wsparciu 
edukacji gerontologicznej skierowanej do rodziny 
i opiekunów osób niesprawnych oraz upowszech-
nianiu pozytywnych postaw wobec najstarszego 
pokolenia. 

Ubóstwo osób starszych w Polsce
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 

mimo iż seniorzy stanowią coraz liczniejszą część 
społeczeństwa, ich problemy nie znajdują się 
w  centrum zainteresowania polityki społecznej, 
realizowanej na różnych szczeblach samorządu. 
W  porównaniu do innych mieszkańców kraju 
w woj. opolskim osoby starsze znajdują się w nie-

co lepszym położeniu, choć znaczna ich część 
zmuszona jest korzystać ze świadczeń material-
nych udzielanych przez ośrodki pomocy społecz-
nej.6

z badań Gus wynika, że najbardziej zagrożone 
ubóstwem w polsce są gospodarstwa domowe 
osób bezrobotnych, osób otrzymujących świad-
czenia społeczne, rencistów, ale także gospodar-
stwa domowe osób pracujących (o niskim pozio-
mie wykształcenia, pracujących na stanowiskach 
robotniczych). 7 natomiast wg euroststu, z punktu 
widzenia wieku, najbardziej zagrożone ubó-
stwem relatywnym są osoby starsze pow. 65 lat 
(oraz dzieci i młodzież do 17 roku życia), których 
odsetek zagrożonych wynosi 12% (w ue – 19%).8

Tabela 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem rela-
tywnym według wieku9

Emeryci i renciści w woj. opolskim i Polsce

6 na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 za 2009 r. oszacowano, że 
ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało ok. 4  500 osób 
starszych 
7 Zasięg ubóstwa materialnego w Polsce w 2008 r. przy zastosowaniu 
różnych granic ubóstwa, w: Budżet gospodarstw domowych w 2008r., 
Gus, Warszawa 2009, s. 7, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbct/gus/
puBl_wz_budzety_gospodarstw_domowych_w_2008.pdf
8 Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, na podstawie 
wyników europejskiego badania dochodów i warunków życia – eu-
silc 2008, s. 1, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/puBl_wz_
ubostwo_w_polsce_broszura.pdf.
9 ibidem, s.1

Źródło: Informacja sygnalna Głównego Urzędu Statystycznego 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbct/gus/PUBL_wz_ubostwo_w_polsce-broszura.pdf

Wykres 1. Ubóstwo wg grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych 
w Polsce w 2009 r.

Źródło: na podstawie danych Eurostatu

Tabela 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
relatywnym według wieku 9

Wyszczegól-
nienie

Osoby 
poniżej 
18 lat

Osoby 
w wieku 
18-64 lata

Osoby 
w wieku 
65 lat 
i więcej

Unia Europej-
ska (EU 27)

20 15 19

Polska 22 16 12
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Emeryci i renciści w woj. opolskim i Polsce
Według danych zus 10 oraz Krus11, na koniec 

grudnia 2009 r. w polsce było ponad 6 mln emery-
tów. W woj. opolskim ich liczba wynosiła 166 326 

W 2009 r. liczba osób pobierających rentę z tytu-
łu niezdolności do pracy wyniosła 1 256 267 osób 
(w woj. opolskim - 19 739). 

struktura wieku rencistów w województwie jest 
zbliżona do średnich wskaźników dla kraju. je-
dynie w najstarszych grupach wiekowych (65-69 
i pow. 70 lat) więcej osób w woj. opolskim pobiera 
rentę z tytułu niezdolności do pracy (4 i 14%) niż 
w kraju (3 i 11%).

prognozy demografów wskazują, że do 2035 r. 
udział osób w wieku poprodukcyjnym (pow.60/65 
lat) w ogólnej liczbie ludności woj. opolskiego 
będzie stanowić prawie 29%, co będzie jednym 
z najwyższych wskaźników w kraju. jednocześnie 
liczba ludności powyżej 80 lat zwiększy się dwu-
krotnie, w tym osób niepełnosprawnych i prze-
wlekle chorych.

W efekcie wzrosną wydatki budżetu państwa 
na świadczenia zdrowotne, emerytalne i rento-
we, a  także z tytułu ubezpieczeń oraz wydatki 
budżetu państwa i samorządów przeznaczone na 
pomoc społeczną. zwiększy się popyt na różnego 
typu usługi (medyczne, rehabilitacje, pielęgnacyj-
ne i opiekuńcze) oraz zapotrzebowanie na świad-
czenia pomocy społecznej – zarówno w ramach 
stacjonarnej pomocy, jak również działań środo-
wiskowych (placówki dzienne, ośrodki wsparcia, 
usługi opiekuńcze w środowisku, świadczenia 
materialne, praca socjalna).

Wyszczególnienie

Liczba emerytów w 2009 r.

Ogółem
w tym Proc. rolni-

ków indywi-
dualnych

sektor 
pozarolniczy rolnicy indywidualni

Polska 6 141 010 5 003 325* 1 137 685 ** 18,5

woj. opolskie 166 326 134152 * 32 174** 19,3

* na podstawie informacji Departamentu statystyki zus (stan w grudniu 2009 r.)
** na podstawie Kwartalnej Informacji Statystycznej za IV kw. 2009 r. Krus

10 pismo Departamentu statystyki zus z dnia 5.07.2010r., znak 
992600/073/80/2010/ns
11 Kwartalna informacja statystyczna za i kwartał 2009r., Krus, 
Warszawa 2010 r. www.krus.gov.pl/fileadm/moje_dokumety/
dokumenty/prewencja/statystyki/informacja_kwartalna_iV_
kw_2009.pdf

osób, w tym: 134  152 osoby otrzymywało eme-
ryturę z zus, a 32 174 rolników indywidualnych 
pobierało świadczenie z Krus. 

Tabela 2. Liczba emerytów - Polska i woj. opolskie w 2009 r.

przeciętna miesięczna emerytura (brutto) wy-
nosiła w okresie i-Xii 2009 r. w sektorze pozarolni-
czym – 1 608,81 zł (w woj. opolskim – 1 567,00 zł), 
a dla rolników indywidualnych – 796,20 zł (w woj. 
opolskim – 785,79 zł).

W woj. opolskim emerytura pobierana w systemie 
pozarolniczym była niższa od średniej dla kraju o 3%. 
natomiast emerytura rolnicza była mniejsza o 1%.

Wśród osób pobierających w 2009 r. w woj. 
opolskim emeryturę, największą grupę stanowią 
świadczeniobiorcy, którzy otrzymywali emerytury 
w „średniej” wysokości (od 1000,01 zł do 2000,00 zł) 
– łącznie 65,6%. W grupie najniższych świadczeń 
(do 1000,00 zł) znalazło się 16,7% mieszkańców 
województwa, a najwyższe świadczenia emery-
talne (do 3400,00 zł i więcej) otrzymywało 17,7% 
osób.

W porównaniu do średnich wskaźników w pol-
sce opolscy emeryci znajdują się w lepszej sytuacji 
pod względem wysokości pobieranych świadczeń. 
Wprawdzie mniej jest osób otrzymujących świad-
czenia najwyższe (od 2000,01 zł do 3400,00 zł, tj. o 
2,6 pkt proc.), ale jednocześnie mniej osób otrzy-
muje najniższe emerytury (o ponad 2 pkt proc.). 
Więcej osób otrzymuje też „średnie” świadczenia (od 
1000,01 do 2000,00 zł) – o prawie 5 pkt proc.
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Wzrost liczby osób starszych spowoduje ko-
nieczność wzmocnienia działań na rzecz rozwoju 
środowiskowego systemu wsparcia dla seniorów, 
w tym nie tylko zwiększenia liczby placówek 
i  ośrodków wsparcia, ale także prowadzenia 
w większym zakresie działań edukacyjnych i szko-
leniowych przeznaczonych dla zawodowych służb 

społecznych oraz służb medycznych i przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych zajmujących się 
osobami starszymi.

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej
ROPS w Opolu

Opole, lipiec 2011 r.

projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej

projekt ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej opracowany został na 

podstawie „założeń projektu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dziec-
kiem”, które zostały przyjęte w dniu 30 czerwca 
2009 r. przez radę ministrów.

projekt ustawy jest efektem tworzenia nowych 
rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa. 
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej zmienia także procedury adopcyjne. 
marszałkowie województw są odpowiedzialni za 
organizację i funkcjonowanie ośrodków adop-
cyjno – opiekuńczych, a istota zmian polega na 
skróceniu procedur do minimum, by oczekiwanie 
dzieci na adopcję było jak najkrótsze. obecnie 
ośrodki adopcyjne działają pod nadzorem powia-
tów, ustawa przewiduje, że placówki te muszą być 
dostosowane do nowych przepisów . zgodnie 
z art. 241 marszałkowie województw, w terminie 
do dnia 31 grudnia 2011 r., zobowiązani są do 
utworzenia ośrodków adopcyjnych, a starosto-
wie, do wyznaczenia organizatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, o których mowa w niniejszej 
ustawie. następnie do dnia 15 stycznia 2012 r. 
podmiot prowadzący ośrodek opiekuńczo-adop-
cyjny powinien przekazać marszałkowi dokumen-
tację dotyczącą osób zgłaszających gotowość do 
przysposobienia dziecka oraz prowadzonych pro-
cedur przysposobienia.

z dniem 1 stycznia 2012 r. publiczne ośrodki ad-
opcyjno-opiekuńcze, które obecnie prowadzone 
są przez powiaty ulegną likwidacji, a co za tym 
idzie zgodnie z art. 244 osoby tam zatrudnione 
staną się pracownikami powiatu.  natomiast jeżeli 
starosta wyznaczy na tzw. organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej np. powiatowe centrum pomo-
cy rodzinie, to osoby te staną się pracownikami 
centrum. W dwóch sytuacjach osoby te staną 

się pracownikami urzędów marszałkowskich. 
W  pierwszym przypadku zgodnie z art. 244 § 4 
pracownicy, którzy w 2010 r. przeprowadzili co 
najmniej 10 procedur zakończonych przysposo-
bieniem dziecka. W drugim przypadku zgodnie 
z  art. 244 § 5 dotyczy ośrodków adopcyjnych, 
które w momencie wejścia w życie nowych prze-
pisów pełniły funkcję wojewódzkiego banku da-
nych.

zmiany będę obejmować również niepubliczne 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, którym starosta 
zlecał zadania związane z prowadzeniem pro-
cedur przysposobienia dziecka i prowadzeniem 
szkoleń dla rodzin zastępczych. Wedle nowych 
przepisów art. 245 podmiotom prowadzącym 
niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej 
20 procedur adopcyjnych zakończonych przy-
sposobieniem dziecka, marszałek województwa 
będzie mógł zlecić prowadzenie ośrodka adop-
cyjnego na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. może również 
wyznaczyć taką placówkę na wojewódzki bank 
danych.

zmieniają się również zadania ośrodków ad-
opcyjno-opiekuńczych, mianowicie nie będą 
prowadzić szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze. zadania związane z prowadzeniem 
szkoleń i wydawaniem zaświadczeń kwalifikacyj-
nych rodzicom zastępczych przyjmie powołany 
przez starostę tzw. organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej. zgodnie z art. 156 § 3 szkolenia dla 
kandydatów do przysposobienia dziecka będzie 
obligatoryjne i organizowane odpłatnie. opłata 
za szkolenia nie może być wyższa niż 150 proc. 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zwol-
nione z opłaty w całości bądź w części mogą zo-
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stać osoby w uzasadnionych przypadkach na 
wniosek kandydata.  program szkolenia będzie 
musiał być zgodny z zakresem tematycznym 
określonym w  rozporządzeniu ministra pracy 
i polityki społecznej, który zatwierdza go decy-
zją administracyjną ważną na 5 lat. 

art. 156 ustawy określa najważniejsze zadania 
ośrodka, a mianowicie.:
• kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przy-

sposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 
zakwalifikowanego do przysposobienia 
diagnozy psychologicznej i pedagogicznej 
oraz gromadzenie aktualnych informacji 
o stanie zdrowia dziecka,

• dobór rodziny przysposabiającej właściwej 
ze względu na potrzeby dziecka,

• współpraca z sądem opiekuńczym, pole-
gająca w szczególności na powiadamianiu 
o okolicznościach uzasadniających wszczę-
cie z urzędu postępowania opiekuńczego,

• udzielanie pomocy w przygotowaniu 
wniosków o przysposobienie i zgromadze-
niu niezbędnych dokumentów,

• gromadzenie informacji o dzieciach, które 
mogą być przysposobione,

• przeprowadzanie tzw. wywiadu adopcyj-
nego, polegającego na analizie sytuacji 
osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, docho-
dowej i  majątkowej kandydatów do przy-
sposobienia dziecka,

• prowadzenie działalności diagnostyczno-
-konsultacyjnej dla kandydatów do przy-
sposobienia dziecka,

• wspieranie psychologiczno-pedagogiczne 
kandydatów do przysposobienia dziecka 
oraz osób, które przysposobiły dziecko,

• organizowanie szkoleń dla kandydatów do 
przysposobienia dziecka,

• zapewnienie pomocy psychologicznej 
kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddzia-
łów ginekologiczno-położniczych, które 
sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka 
bezpośrednio po urodzeniu,

• wydawanie świadectw ukończenia szkole-

nia oraz sporządzanie opinii kwalifikacyj-
nej

• prowadzenie dokumentacji z zakresu wy-
konywanych zadań.

zmiana dotyczy również kwalifikacji zawodo-
wych dyrektorów oraz pracowników prowadzą-
cych procedury przysposobienia. zgodnie z art. 
158 § 1 dyrektorem ośrodka adopcyjnego może 
zostać osoba:

•	 posiadająca tytuł magistra z kierunków: 
psychologia, pedagogika, nauki o rodzi-
nie lub prawo,

•	 ma co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w  pracy na stanowisku kierowniczym 
w instytucji zajmującej się pracą z dzieć-
mi lub rodziną,

natomiast zgodnie z art. 159 § 1 pracownik  
ośrodka i osoba prowadząca procedury adop-
cyjne, musi :

•	 mieć ukończone studia na wybranym kie-
runku: psychologia, pedagogika, nauki 
o rodzinie i prawo lub na innym kierunku, 
jeżeli uzupełni wykształcenie studiami 
podyplomowymi na jednym z  powyż-
szych kierunkach,

•	 mieć odbyty roczny staż pracy w instytu-
cji, której zakres działania obejmuje opie-
kę nad dzieckiem i rodziną.

W przypadku obydwu stanowisk wymagane 
jest, aby kandydat wypełniał obowiązek ali-
mentacyjny, nie był pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej oraz nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe.

ustawa jest przygotowana i złożona do pod-
pisu prezydenta i czeka na publikację następnie 
w dzienniku ustaw.

Podstawa treści: art. 153 – 171 oraz art. 241 – 243 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej.
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Ekonomia społeczna skuteczny 
instrument integracji społecznej 
i zawodowej w regionie- kwartalnik

ekonomia społeczna to jeden ze sposobów 
określenia działalności gospodarczej, która łą-

czy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa 
ona określana również, jako gospodarka społecz-
na, a także przedsiębiorczość społeczna. ekono-
mia społeczna jest odpowiedzią na negatywne 
zjawiska; stanowi próbę połączenia gospodaro-
wania z budowaniem więzi społecznych, których 
zasadniczym celem jest wzmocnienie bezpie-
czeństwa ekonomicznego i socjalnego ludzi. 
es jest propozycją wzbogacenia/uzupełnienia 
zasad dzisiejszej ekonomii o wymiar społeczny, 
tak by zapewnić rozwój całego społeczeństwa.  

jednym z podstawowych zadań ekonomii 
społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, przy czym za grupy zagrożone 
wykluczeniem społecznym. ekonomia społeczna 
oferuje nowe podejście do problemu wyklucze-
nia społecznego wśród osób z grup szczegól-
nego ryzyka, gdyż oferuje bardziej elastyczne 
rodzaje wsparcia, dostosowane do indywidual-
nych potrzeb odbiorców. podmioty ekonomii 
społecznej z założenia są zorientowane na inte-
grację społeczną przez aktywizację zawodową 
i usamodzielnienie osób wykluczonych spo-
łecznie. Działalność taka oparta jest w głównej 
mierze na przygotowaniu ww. grup do podjęcia 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy, gdyż 
tylko wtedy można mówić o realnym powrocie 
do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnej.

ekonomia społeczna to sektor, który w wielu 
wymiarach wpisuje się w strategię „europa 2020”, 
czyli nową europejską strategię na rzecz zatrud-
nienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospo-
darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

Korzyści płynące z rozwoju sektora ekono-
mii społecznej zostały także dostrzeżone przez 
samorząd woj. opolskiego. Wyrazem tego jest 
uwzględnienie działań na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości społecznej w ramach Wojewódz-
kiego programu pomocy i integracji społecznej 
na lata 2010-2015, w którym to wskazano, iż 

działalność podmiotów ekonomii społecznej:
	 przyczynia się do osiągania spójności spo-

łecznej;
	 sprzyja wzrostowi zatrudnienia;
	 wspiera walkę z ubóstwem;
	 angażuje obywateli w realne działania na 

rzecz poprawy ich sytuacji;
	 usprawnia proces zarządzania;
	 zapewnia stabilny rozwój lokalnego rynku 

pracy, a wraz z nim dobrobyt całej społecz-
ności.12

aktualnie w województwie opolskim działa 12 
spółdzielni socjalnych, a dwie kolejne są w trak-
cie rejestracji. przy czym należy podkreślić, że 
dwa z nowo założonych podmiotów to spół-
dzielnie osób prawnych. W takim przypadku nie-
zbędna była współpraca lokalnych samorządów 
z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym. zatem mamy tu najlepszy 
przykład, że nastąpił wyraźny wzrost świadomo-
ści społecznej o możliwościach, jakie stwarza 
gospodarka społeczna. niezwykle istotne jest, 
że kilka spółdzielni powstało na terenach tych 
powiatów, w  których nigdy prędzej nie działały 
przedsiębiorstwa społeczne. 

opolskie spółdzielnie skupiają głównie swoją 
działalność wokół następujących sektorów:
•	 usługi remontowo-budowlane,
•	 usługi porządkowe,
•	 pielęgnacja zieleni,
•	 usługi gastronomiczne, (w tym działalność 

cateringowa)
•	 usługi hotelarskie
•	 działalność w obszarze pomocy społecznej, 

tj. opieki nad osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi,

•	 działalność szkoleniowo- doradcza. 

12 Wojewódzki program pomocy i integracji społecznej na lata 2010-
2015, opole listopad 2009 r., s. 3, 36-37, http://umwo.opole.pl/docs/
program_pomocy_i_integrac.pdf.
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Dlaczego warto wspierać opolskie podmioty 
ekonomii społecznej ?
po okresie przemian społecznych i gospodar-
czych, które zaszły w polsce w ostatnim dwu-
dziestoleciu widać wyraźnie, że model państwa 
opiekuńczego nie stanowi odpowiedzi na wiele 
problemów społecznych. 

Korzyści płynące z działalności podmiotów go-
spodarki społecznej:
	 gospodarka społeczna daje możliwości 

mobilizacji społeczności lokalnej, poprzez 
włączenie mieszkańców w działania na rzecz 
rozwiązywania problemów, które ich do-
tyczą. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie 

L.p. Nazwa Adres

1.
Wielobranżowa spółdzielnia 
socjalna oGniWo

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
ul. matejki 29/1

2.
spółdzielnia socjalna 
usługowo-Handlowo-produkcyjna

46-220 Byczyna 
polanowice 94

3.
Wielobranżowa spółdzielnia 
socjalna „polgraf”

46-220 Byczyna 
ul. Basztowa 3/5

4.
strzelecka spółdzielnia 
socjalna „syDoraj”

47-100 strzelce opolskie 
ul. Krakowska 4

5.
Wielobranżowa spółdzielnia 
socjalna „nissa”

48-300 nysa 
ul. mazowiecka 1

6.
spółdzielnia socjalna 
„GrÓD”

46-220 Byczyna 
Biskupice

7.
spółdzielnia socjalna 
„las VeGas”

46-220 Byczyna 
polanowice 33

8.
strzelecka spółdzielnia 
socjalna

47-100 strzelce opolskie 
ul. Wyszyńskiego 10

9.
spółdzielnia socjalna 
„maKoWice”

48-320 skoroszyce 
makowice 81

10.
Wielobranżowa spółdzielnia socjalna 
„stuDio DoBreGo smaKu”

48-100 Głubczyce 
Boguchwałów 92

11.
prudnicka Wielobranżowa 
spółdzielnia socjalna „DoBromir”

48-200 prudnik 
ul. piastowska 28

12.
Wielobranżowa spółdzielnia 
socjalna „profectus”

48-304 nysa 
ul. B. prusa 1B/9

Wykaz spółdzielni socjalnych – stan czerwiec 2011 r.

mieszkańców w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej i wzrasta poczucie współodpo-
wiedzialności za rozwój lokalny.

	 podmioty gospodarki społecznej mogą być 
ważnym dostawcą usług, które ze względu 
na niską opłacalność nie cieszą się zaintere-
sowaniem sektora komercyjnego. powierze-
nie realizacji zadań publicznych obywatel-
skim podmiotom lokalnym może wpłynąć na 
wzrost efektywności ich realizacji.

	 tworzenie podmiotów gospodarki społecz-
nej w społecznościach, w których jest wysoki 
wskaźnik bezrobocia, przyczynia się do ogra-
niczania problemu wykluczenia społecznego 
i wzrostu spójności społeczno- gospodarczej.
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	 gospodarka społeczna jest narzędziem po-
zwalającym na ograniczenie wypłat zasiłków 
i świadczeń z pomocy społecznej oraz zasił-
ków dla bezrobotnych.

	 działalność podmiotów gospodarki społecz-
nej pozwala na zwiększenie udziału gminy 
w podatku pit.

	 dostawa różnego rodzaju dóbr i usług przez pod-
mioty gospodarki społecznej przyczynia się do 
wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku.

	 działalność podmiotów gospodarki społecz-
nej przyczynia się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, poprzez zmniejszenie się skali 
występujących problemów społecznych, re-
dukcję zjawiska bezrobocia.

Wsparcie instytucjonalne PES na szczeblu regio-
nalnym 

przedsiębiorczość społeczna w polsce jest sto-
sunkowo młodą formą aktywności gospodarczej, 
gdyż jej początek odnotowujemy od dnia 27 
kwietnia 2006 r. czyli wraz z wejściem w życie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych. rozwój sek-
tora ekonomii społecznej na opolszczyźnie wy-
maga stałego wsparcia ze strony instytucji, które 
odpowiadają za politykę społeczną w regionie. 
Większość instytucji otoczenia ekonomii społecz-
nej takiego wsparcia udziela jedynie czasowo, 
w trakcie realizacji projektów finansowanych 
ze środków unijnych. zatem, aby nie dopuścić 
do sytuacji, w której z powodu wyczerpania się 
środków unijnych, może zabraknąć specjali-
stycznej pomocy dla opolskich przedsiębiorstw, 
regionalny ośrodek polityki społecznej w opolu 
zainicjował i powołał centrum promocji i rozwoju 
Gospodarki społecznej. centrum jest gwarantem 
nieprzerwanego i stabilnego wsparcia dla opol-
skiego sektora ekonomii społecznej. 
Do głównych zadań centrum promocji i rozwoju 
Gospodarki społecznej należy:
−	 prowadzenie wszechstronnej polityki informa-

cyjno- promocyjnej na temat gospodarki spo-
łecznej m.in. o podejmowanych działaniach 
oraz potencjale i możliwościach prowadzenia 
aktywności społeczno-gospodarczej,

−	 świadczenie porad i konsultacji (prawnych 
i  finansowych) w zakresie przedsiębiorczości 
społecznej,

−	 szkolenie lokalnych liderów przedsiębiorczości 
społecznej oraz osób, zainteresowanych two-
rzeniem podmiotów gospodarki społecznej,

−	 inicjowanie, opracowywanie i koordynowanie 
programów prozatrudnieniowych w ramach 
gospodarki społecznej,

−	 pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych na 
rozwój przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
społecznej,

−	 koordynowanie regionalnej polityki z zakresu 
gospodarki społecznej,

−	 inicjowanie procesów badawczych dotyczą-
cych sektora ekonomii społecznej, realizo-
wanych we własnym zakresie lub zlecanych 
zewnętrznym placówkom naukowym.

Perspektywy rozwoju opolskiej ekonomii spo-
łecznej 
rynek pracy w województwie opolskim, jak i w ca-
łej polsce podlega stopniowym zmianom. ciągle 
jednak pozostają bardzo liczne grupy osób, które 
nie są w stanie samodzielnie odnaleźć się na tym 
rynku. Dlatego potrzebne są przedsiębiorstwa 
społeczne, które wspomagałyby zatrudnienie 
specyficznych grup osób. umiejętność i gotowość 
do zindywidualizowanej, całościowej pomocy 
podopiecznym odróżnia w dużej mierze przedsię-
biorstwa społeczne (i szerzej - organizacje poza-
rządowe) od wielu innych instytucji świadczących 
usługi na rynku pracy - w tym, w szczególności od 
instytucji czysto komercyjnych. orientacja na mi-
sję i rzeczywista intencja trwałego rozwiązywania 
problemów daje im olbrzymią przewagę w tego 
rodzaju działaniach. 

Głównym obszarem dla przedsiębiorstw społecz-
nych jest dostarczanie usług publicznych, które 
mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. szcze-
gólnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej są 
grupy usług przedstawione poniżej:

a) Usługi społeczne (pożytku publicznego) 
- mogą to być usługi edukacyjne, np. prowa-
dzenie przedszkola czy szkoły, ale także różne 
formy kształcenia ustawicznego oraz edukacji 
nieformalnej. 

b) Usługi technicznie (usługi użyteczności pu-
blicznej) - mogą one dotyczyć np. utrzymy-
wania zielni miejskiej i innych prac porząd-
kowych dotyczących mienia publicznego. 
pokrewne temu są usługi związane ze zbie-
raniem odpadów i ich utylizacją. przedsię-
biorstwa społeczne mogą też organizować 
usługi transportowe zarówno dla osób niepeł-
nosprawnych i  niedołężnych, jak i transport 
ogólnodostępny.

c) Usługi na otwartym rynku - wśród tego rodza-
ju usług w szczególności wymienić trzeba usłu-
gi budowlano-remontowe, usługi turystyczne, 
hotelarskie, usługi w dziedzinie sprzątania czy 



Bi
u

le
ty

n
 in

fo
rm

ac
yj

n
y 

- l
ip

ie
c 

20
11

24

ochrony mienia, usługi gastronomiczne (np. 
catering), a także usługi w dziedzinie informa-
tycznej i różnych form telepracy.

d) Działalność handlowa i produkcyjna - działal-
ność handlowa przedsiębiorstw społecznych 
może dotyczyć zarówno dóbr wytwarzanych 
przez same przedsiębiorstwa społeczne, jak 
i pośrednictwa w sprzedaży dóbr wytworzo-
nych przez innych (np. towarów w ramach tzw. 
sprawiedliwego handlu lub też towarów uzy-
skanych z różnego rodzaju darowizn krajowych 
lub zagranicznych), z której dochód przezna-
czany jest na cele społeczne. przedsiębiorstwa 
społeczne mogą też podejmować działalność 
produkcyjną. Dotyczy to dziedzin takich, jak 
np. produkcja mebli, szycie i naprawa odzieży, 
produkcja różnego rodzaju gadżetów, a także 
różnych form rękodzieła(w szczególności arty-
stycznego). 

Działalność gospodarcza podmiotów gospodar-
ki społecznej i ich konkurencyjność na rynku nie 
wynika jedynie z możliwości otrzymywania dotacji, 
subwencji i ulg podatkowych. atutem gospodarki 
społecznej jest obniżanie kosztów transakcyjnych, 
które dzięki wzajemnemu zaufaniu i współpracy 
pozwalają obniżać koszty działalności gospodar-
czej, co stanowi dla przedsiębiorstw społecznych 
szansę stania się równoprawnymi podmiotami gry 
rynkowej13.

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na 
opolszczyźnie jest procesem długofalowym i roz-
łożonym w czasie. jedynie systematyczne i kon-
sekwentne działania wspierające sektor es oraz 
jego otoczenie mogą przynieść stałe i wymierne 
korzyści, przede wszystkim w tworzeniu nowych 
miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych 
i zagrożonym wykluczeniem społecznym. regio-
nalny ośrodek polityki społecznej niezależnie od 
działań bezpośrednio wspierających ekonomię 
społeczną, prowadzi także monitoring tego sek-
tora na terenie województwa opolskiego. 

Budowanie spójności społecznej i przeciwdzia-
łanie marginalizacji obszarów problemowych.

Ubóstwo w woj. opolskim – diagnoza i przeciw-
działanie jako istotny element polityki społecz-
nej regionu 

z danych opublikowanych przez Gus wynika, że 
w 2009 r. spośród wszystkich regionów kraju woj. 
opolskie należy do grupy województw o najniż-
szym odsetku osób żyjących poniżej:

	minimum egzystencji (2,9 %) - średnia dla 
polski – 5,7%;

	relatywnej granicy ubóstwa (11,9 %) – 
średnia w kraju – 17,3%;

	ustawowej granicy ubóstwa (5 %) – średnia 
krajowa – 8,3%.

Źródło: opracowanie własne Obserwatorium Integracji Społecznej  ROPS w Opolu

13 sWr, 2007.

Granice ubóstwa 

Wartość granicy ubóstwa przypadająca na 1 osobę 
w 4-osobowej rodzinie w zł w

2009 r. 2010 r.
Wzrost/spadek
2009=100%

minimum egzystencji 377,34 401,98 107

ustawowa granica ubóstwa 351,00 351,00 100

relatywna granica ubóstwa 470,00 brak danych x

minimum socjalne 709,51 754,64 106

Tabela 1. Wartości granic ubóstwa w 4-osobowej rodzinie w latach 2009-2010

jednocześnie wg obliczeń dokonywanych 
w  oparciu o metodę wzorca rozwoju określono 
stopień zagrożenia ubóstwem w poszczególnych 
gminach województwa opolskiego – od najmniej 

do najbardziej zagrożonych ubóstwem w woj. 
opolskim w 2010 r. 14

14  analiza stopnia zagrożenia ubóstwem w gminach województwa 
opolskiego jest corocznie wykonywana w obserwatorium 
integracji społecznej regionalnego ośrodka polityki społecznej 
w opolu w oparciu o metodę ekonometryczno-statystyczną (tzw. 
metodę wzorca rozwoju), umożliwiającą wielowymiarową analizę 
porównawczą zjawiska ubóstwa, wg K. jajugi (red.) Ekonometria. 
Metody i analizy problemów ekonomicznych, Wrocław 1998 
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ustalony dla każdej gminy wskaźnik wzorca 
rozwoju (stopień zagrożenia ubóstwem) mieści 
się w przedziale od 0 do 1, gdzie wskaźniki bli-
skie 0 określają najwyższe zagrożenie ubóstwem, 
a bliskie 1 – zagrożenie najmniejsze. 

W oparciu o tę metodę i przyjęte zmienne, tj. 
liczbę zarejestrowanych bezrobotnych na terenie 
gminy, liczbę osób w rodzinach otrzymujących 
pomoc z powodu ubóstwa, liczbę osób w ro-
dzinach wielodzietnych i niepełnych, objętych 
pomocą społeczną, wyodrębniono 4 poziomy 
zagrożenia ubóstwem: wysoki (0,000 – 0,500), 
umiarkowany (0,501 – 0,600), niski (0,601 – 0,700) 
i bardzo niski (0,701 – 1). 15

W 2010 r. najbardziej zagrożone ubóstwem były 
gminy zlokalizowane na zachodzie, północy i po-
łudniu woj. opolskiego, w tym wszystkie gminy 
powiatów: brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego 
i prudnickiego. natomiast w najlepszej sytuacji na 
tle innych gmin w województwie znajdowały się 
gminy w powiatach opolskim ziemskim, strzelec-
kim, oleskim, kędzierzyńsko-kozielskim i w opolu 
mieście.

liczba gmin o umiarkowanym stopniu zagro-
żenia ubóstwem wyniosła 23 (32% wszystkich 
gmin województwa), gmin o niskim i b. niskim 
zagrożeniu ubóstwem było 6 (9 %), a 42 gminy 
mieściły się grupie o wysokim stopniu zagrożenia 
ubóstwem (59 %).

W 2010 r. – w porównaniu do 2009 r., liczba 
gmin o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem 
wzrosła o 50% (do 42 gmin). liczba gmin o umiar-
kowanym stopniu ubóstwa zmniejszyła się o 10 
(do 23 gmin), a o niskim stopniu spadła do 3 gmin 
(z 14 w 2009r.). Bez zmian pozostała liczba gmin 
o bardzo niskim stopniu zagrożenia ubóstwem  
(3 gminy). 

powodami zwiększenia się liczby gmin zagro-
żonych ubóstwem były głównie: wzrost stopy 
bezrobocia we wszystkich powiatach wojewódz-
twa, wynikający z pogorszenia się koniunktury 
gospodarczej w kraju, oraz obserwowane od kilku 
lat w województwie niekorzystne zjawiska demo-
graficzne, w tym spadek liczby ludności, zwłasz-
cza w grupach wieku przed- i produkcyjnego, 

i ujemne saldo migracji, przy jednocześnie prawie 
nie zmieniającej się od 2009 r. liczbie klientów po-
mocy społecznej.

z prowadzonych od 2006 r. analiz stopnia za-
grożenia ubóstwem w województwie opolskim 
wynika, że wraz ze spadkiem bezrobocia i wzro-
stem dochodów ludności, zmniejsza się liczba 
gmin w wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem. 
przekłada się to na spadek liczby osób i rodzin ob-
jętych pomocą społeczną i zwiększenie się liczby 
gmin o umiarkowanym, niskim i bardzo niskim 
stopniu zagrożenia ubóstwem. 

W 2010 r. liczba klientów pomocy społecznej 
wyniosła 42 957 osób i rodzin (4,2% mieszkańców 
województwa), i w porównaniu do 2009 r. zmniej-
szyła się o 0,3% (131 osób i rodzin), na co wpływ 
miał spadek liczby klientów objętych pomocą 
społeczną z tytułu klęski żywiołowej.

W 2009 r. woj. opolskie miało drugi co do wiel-
kości - najniższy w kraju, wskaźnik liczby klientów 
pomocy społecznej do liczby mieszkańców woje-
wództwa, wynoszący 4,2% (43 088 osób i rodzin). 
Średnia dla polski wynosiła 5,5% i wahała się 
od 9,3% w woj. warmińsko-mazurskim do 3,9% 
w woj. śląskim. 

podobnie jest ze wskaźnikiem liczby osób ko-
rzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców, który w 2009 r. w woj. 
opolskim wynosił 70, co było najniższym po woj. 
śląskim (63 osoby) wskaźnikiem w kraju.

W 2010 r. w ramach pomocy środowiskowej 
ośrodki pomocy społecznej udzieliły wsparcia 
40  674 osobom i rodzinom (o 3,5 % więcej niż 
w 2009 r.), a koszt pomocy środowiskowej wyniósł 
prawie 90 mln zł (o 6,8% więcej niż 2009 r.). 

Średnia wartość pomocy przypadająca na jed-
nego klienta wyniosła 2 206 zł, tj. o 3,2 % więcej 
niż w 2009 r. 

mimo podejmowanych w coraz większym za-
kresie działań aktywizujących klientów pomocy 
społecznej, nadal istotnym elementem systemu 
wsparcia są świadczenia pieniężne, pozwalające 
przezwyciężyć bieżące trudności 16

15 analiza nie odzwierciedla potencjału ekonomicznego gmin 
lub zamożności jego mieszkańców. Wskazuje jedynie na 
zagrożenie występowania ubóstwem w ujęciu terytorialnym, przy 
uwzględnieniu 4 przyjętych zmiennych.

16 W 2010 r. w ramach realizacji programu operacyjnego Kapitał 
ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu 
społecznego projekty systemowe dla klientów pomocy społecznej 
realizowało 46 gmin woj. opolskiego – 65 %.
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Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w latach

2009 2010 Wzrost/spadek
2009 = 100%

liczba klientów pomocy społecznej ogółem * 43 088 42 957 99,7

w tym klienci ośrodków pomocy społecznej (pomoc 
środowiska) 39 305 40 674 103,5

Koszty pomocy środowiskowej ogółem 84 001 103 zł 89 730 701 zł 106,8

Średni - roczny koszt przypadający na 1 klienta 
pomocy środowiskowej 2 137 zł 2 206 zł 103,2

Tabela 1. Klienci i koszt pomocy społecznej w latach 2009-2010

*klienci ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
Źródło: obliczenia własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 
lata 2009-2010.

*bez opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej
Źródło: obliczenia własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za 
lata 2009-2010

Wyszczególnienie

Koszt środowiskowej pomocy społecznej w zł w 

2009 r. 2010 r.
Wzrost / 
spadek 2009 = 
100%

Koszt pomocy środowiskowej ogółem 71 592 631 74 949 572 104,7

w tym: 
zasiłki okresowe w tym: 20 939 718 21 426 108 102,3

środki własne gminy 921 576 394 252 42,8

dotacja budżetu państwa 20 018 142 21 031 856 105,1

zasiłki celowe 18 296 265 18 341 123 100,3

pozostałe świadczenia (posiłki, usługi opiekuń-
cze, zasiłki stałe i inne) 32 356 648 35 182 341 108,7

liczba świadczeniobiorców 39 305 40 674 103,5

Średnia - roczna wartość pomocy dla klienta pomo-
cy środowiskowej zł 1 821 1 843 101,2

Średnia wartość zasiłków pieniężnych (okresowe i 
celowe) w zł 998 978 98,0

Średnia wartość zasiłków pieniężnych sfinansowa-
nych ze środków własnych gmin w zł 490 461 94,1

Tabela 2. Koszt środowiskowej pomocy społecznej w latach 2009 – 2010 *



Bi
u

le
ty

n
 in

fo
rm

ac
yj

n
y 

- l
ip

ie
c 

20
11

27

W latach 2009-2010 w zakresie wypłacanych 
świadczeń pieniężnych w woj. opolskim zaob-
serwowano przede wszystkim spadek wartości 
rocznej pomocy pieniężnej wypłaconej w 2010  r. 
– o 2% (z 998 zł do 978 zł) i o 6% w zakresie środ-
ków własnych (z 490 zł do 461 zł), zmniejszenie 
średniej, miesięcznej wartości świadczeń pienięż-
nych dla klienta pomocy społecznej o 3% (z 344 
zł do około 334 zł) oraz wypłacanie świadczeń 
pieniężnych na niskim poziomie - nie przekracza-
jącym wartości minimum egzystencji.

 
oznacza to, że w przypadku osób samotnie 

gospodarujących wartość minimum egzystencji 
kształtuje się poniżej progu uprawniającego do 
pomocy społecznej (477 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie). nato-
miast w odniesieniu do osób w rodzinach, wszyst-
kie wartości minimum egzystencji (poza 2-osobo-
wym gospodarstwem emeryckim) są wyższe niż 
kryterium dochodowe w pomocy społecznej 17.

Województwo opolskie należy do grupy re-
gionów o najniższym odsetku osób ubogich (we 
wszystkich linii ubóstwa), a także jeden z naj-
niższych w kraju, wskaźnik osób korzystających 
z pomocy społecznej. jednocześnie pogorszenie 
się sytuacji na rynku pracy, negatywne zmiany 
demograficzne i świadczenia pieniężne z pomocy 
społecznej wypłacane na poziomie minimum eg-
zystencji zwiększają obszar zagrożenia ubóstwem 
i ograniczenia tego zjawiska w województwie. 
oznacza to, że zmniejszenie zjawiska ubóstwa 
w regionie jest uzależnione przede wszystkim 
od poprawy sytuacji na rynku pracy, połączonej 
z prowadzeniem przez samorząd terytorialny 
aktywnej polityki społecznej. istotnym jest rów-
nież ograniczenia negatywnych skutków zjawisk 
demograficznych, a także wprowadzenie koniecz-
nych zmian ustawowych, umożliwiających pomo-
cy społecznej udzielanie wsparcia powyżej progu 
egzystencji.

Lp. Wyszczególnienie

Gospodarstwa pracownicze
Gospodarstwa eme-
ryckie

1-osobo-
we

4-osobowe  
(rodzice 
i dwoje 
dzieci)

5-osobowe  
(rodzice i 
troje dzie-
ci)

1-osobowe
2-osobo-
we

1 minimum egzystencji 472,72 401,98 413,97 447,54 371,91

2 minimum socjalne 929,76 754,64 737,30 943,52 776,69

3
ustawowa granica ubóstwa 
(kryterium dochodowe w pomocy 
społecznej)

477,00 351,00 351,00 477,00 351,00

Minimum socjalne i minimum egzystencji a wartość kryterium dochodowego w pomocy spo-
łecznej w %

4
Wartość kryterium dochodowego 
do minimum egzystencji w % 
(wiersz 3 do wiersz 1)

101 87 85 107 94

5
Wartość  kryterium dochodowego 
do minimum socjalnego w % 
(wiersz 3 do wiersz 2)

51 47 48 51 45

Źródło: Obliczenia IPiSS na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS, [w:] Wysokość i struktura zmodyfikowanego minimum socjal-
nego i minimum socjalnego w 2009 r., IPiSS, www.ipiss.com.pl/www_me_2009_sr.pdf, (15.04.2011 r., godz. 910)

Tabela 3. Minimum egzystencji i minimum socjalne w relacji do kryterium dochodowego 
w pomocy społecznej w 2010 r. w zł

17 p. Kurowski, Wysokość i struktura zmodyfikowanego minimum 
egzystencji w 2009 r. (dane średnioroczne), ipiss
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