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Słowo wstępne

R

egionalny 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 Integracji 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 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 w nowej perspektywie 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 składane i rozpatrywane będą projekty, ale także kompetencji i zakresu zadań realizowanych przez
OPS i PCPR.
Pragniemy na bieżąco dostarczać Państwu informacji odnośnie realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, 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 konkursowych, 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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Realizacja projektu systemowego
ROPS w Opolu

O

d 1 stycznia 2011 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczął kolejny
raz 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 2011 r.

CEL PROJEKTU:

C

elem 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 społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej
osób wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Prowadzenie i upowszechnianie badań z zakresu polityki społecznej
oraz prowadzenie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej. 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 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 zawodowych 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, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
społecznym, nawiązanie dialogu, partnerstwa

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

GRUPY DOCELOWE:

O

dbiorcami projektu są pracownicy i wolontariusze Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS),
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (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 oraz inne służby
społeczne w województwie opolskim tj. policjanci,
kuratorzy sądowi, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe w zakresie, jakim zajmują się tą tematyką.
Planowana liczba osób objętych wsparciem
w 2011 r. to min. 355 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 oparciu ankiety ewaluacyjne
podsumowujące poprzednie lata realizacji projektu systemowego ROPS. Uzyskane informacje
pozwoliły sformułować cykle szkoleniowe specjalistyczne oraz moduły szkoleniowe i seminaria,
które będą realizowane w ramach projektu.

OPIS PRIORYTETOWYCH ZADAŃ :

W

ramach projektu przewidziano siedem zadań tj. szkolenia, specjalistyczne doradztwo,
badania i analizy z zakresu polityki społecznej
w regionie, plan działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej
w regionie, kampania informacyjno-promocyjna
o zasięgu regionalnym, rozwój dialogu, partnerstwa na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, zarządzanie projektem.

Szkolenia

5.

W

6.

roku 2011 zostanie przeprowadzonych 7
cykli szkoleniowych specjalistycznych oraz
3 moduły szkoleniowe 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.
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 rodzinie - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)
Moduły szkoleniowe:
I Moduł z zakresu zarządzania i administracji:
1. Błędy w zamówieniach publicznych w świetle wyników kontroli – dla 30 osób (2 gr. po
15 osób)
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)
3. Kontroling finansowy w jednostkach samorządu terytorialnego - dla 15 osób (1 grupa
szkoleniowa)
4. Coaching jako metoda doskonalenia pracowników - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)

Mobbing i dyskryminacja - dla 20 osób
( 1 grupa szkoleniowa)
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 postępowanie - 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 rozwiązaniach - dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)
5. Narzędzia pracy pracownika socjalnego:
kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, programy usamodzielnienia - dla 15
osób ( 1 grupa szkoleniowa)
6. Wspomaganie integracji zawodowej osób
z niepełnosprawnością - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)
7. Diagnoza – narzędzie pracy z trudnym klientem - dla 30 osób (2 gr. po 15 osób)
8. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej - dla 15 osób
(1 grupa szkoleniowa)
1.

2.
3.
4.

III Moduł z zakresu prawa:
Prawne i praktyczne aspekty stosowania
znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie - dla 40 osób (2 gr. po
20 osób)
Problemy w stosowaniu ustawy o pomocy
społecznej - dla 60 osób (3 gr. po 20 osób)
Zastosowanie KPA w pomocy społecznej
i świadczeniach rodzinnych - dla 60 osób (3
gr. po 20 osób)
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 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 pracowników - dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa) 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 rodzinne –poziom podstawowy – dla 30 osób (2 gr.
po 15 osób) 1 gr. w dniach 1-3.06.2011 r. i 2022.06.2011 r., 2 gr. 6-8.06.2011 r. i 27-29.06.2011 r.
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Specjalistyczne doradztwo

Z

dobyta przez uczestników szkoleń wiedza
i umiejętności uzupełniane są o praktyczną
pomoc 2 specjalistów ds. doradztwa specjalistycznego. Ich głównym zadaniem 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. 40 pracowników OPS i PCPR.
Z usług doradczych można skorzystać w siedzibie
ROPS poprzez osobiste kontakty odbiorców, telefoniczne, 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 pozarządowych” – które obejmie potencjał finansowy (w tym pozyskiwanie środków z UE), ludzki,
techniczny, doświadczenie, współpracę z innymi
podmiotami w tym współpracę z samorządem.
Następnie zostanie wydana publikacja z wnioskami 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 zorganizowanie 3 spotkań z wybranymi przedstawicielami NGO, PES, JTS szczebla wojewódzkiego,

powiatu i gminy, przedsiębiorców, mediów lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych ok.
15 osób i gospodarczych w celu opracowania wieloletniego 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 możliwości wykorzystania ekonomii społecznej oraz
instytucji otoczenia ekonomii społecznej w regionie, jako instrumentu rozwiązywania problemów
społecznych.

Kampania promocyjnoinformacyjna o zasięgu
regionalnym
Kampania składa się z dwóch działań:
1. Opracowanie, wydanie oraz upowszechnienie kwartalnika pracowników socjalnych,
w którym będą zawarte: treści na temat
rozwoju form aktywnej integracji, kierunków
pracy socjalnej i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej oraz opracowane
nowe formy i narzędzia wsparcia indywidualnego i środowiska klienta pomocy społecznej. 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 dodatków w NTO pt. „ Integracja bez barier”
oraz e-wydania na stronie www. Tematyka
wkładki dotyczy problematyki osób niepełnosprawnych, ale także innych grup osób
wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do czerwca 2011 r.
wydano 13 wkładek 4 - stronicowych.

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

G

łównym 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, promo-

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 współpracy partnerskiej metodą i wsparcie poprzez
rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiska dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą
CAL. Współpraca ma służyć budowaniu sieci
osób i instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemów marginalizacji oraz
wskazaniu potrzeby tworzenia wolontariatu.
Spotkania warsztatowe będą podzielone
tematycznie: „Instytucja pomocy społecznej,
jako animator zmian”, „Tworzenie mapy zasobów i potrzeb społecznych, diagnozowanie
problemów społecznych- narzędzia i techniki analiz społeczeństwa oraz środowiska”,
„Zasady gromadzenia zasobów do realizacji
działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie projektów –
zwiększenie wiedzy w zakresie pracy metodą
projektową dla rozwiązywania problemów
lokalnych.”, „Zarządzanie projektem- realizacja przedsięwzięć na rzecz grup marginalizowanych”.

2.

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

Spotkanie przedstawicieli OPS i PUP

3.

4.

W maju br. odbyły się już 2 dwudniowe
spotkania przedstawicieli OPS i PUP, których
celem było wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy, promocja dobrych
praktyk w zakresie rozwijania partnerstwa
oraz wypracowanie standardów współpracy. W pierwszym spotkaniu w dniach 1617.05.2011 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.
Na przełomie sierpnia-listopada br. będzie
zorganizowana dla 40 osób 1- dniowa krajowa wizyta studyjna mająca na celu zapoznanie 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 zakresie kreowania polityki społecznej w gminie,
w tym integracji z istniejącym, instytucjonalnym systemem pomocy społecznej.
Natomiast na przełomie września-listopada
br. zostanie zorganizowane 2- dniowe seminarium dla 70 przedstawicieli OPS i PCPR pt.
„ Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego
– dobre praktyki”. Celem seminarium będzie
wymiana doświadczeń oraz przedstawienie
dobrych praktyk w zakresie partnerstwa oraz
współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.
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Wydarzenia
Tytuł Sercu Dziecku

T

ytuł Sercu Dziecku przyznawany już od 1987 r.,
wpisał się w kalendarz ważnych i jednocześnie niebywale miłych oraz sympatycznych inicjatyw realizowanych 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 osobowości w szacunku do otoczenia jak i siebie samych.

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.

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.

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.

K

andydaci na członków Kapituły zostali wybrani z grona przewodniczących samorządów
uczniowskich, zgłoszonych przez dyrektorów
szkół. Marszałek Województwa Opolskiego Zarządzeniem nr 93 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie
powołania Dziecięco - Młodzieżowej Kapituły dokonał wyboru członków Kapituły w składzie:
1. Gabriela Skrzynkowska - przedstawiciel PSP
Nr 2 w Opolu,
2. Sylwia Janowska - przedstawiciel PSP Nr 29
w Opolu,

Łukasz Hetman

Zespół Szkół Ekonomicznych

Gustaw Rydzak
PG Nr 5 w Opolu

Sylwia Janowska
PSP Nr 29 w Opolu

W tym roku Dziecięco-Młodzieżowa Kapituła
przyznała wyróżnienie 3 osobom, tj.:
- Pani Janinie Pich - pełniącej funkcję rodziny zastępczej 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 choreografowi 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 Tytułu wystąpiły dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach.

Justyna Cudna
PG Nr 4 w Opolu

Krzysztof Miśtal
LO Nr III w Opolu

Gabriela Skrzynkowska
PSP Nr 2 w Opolu

U

roczysta 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 Województwa Opolskiego – Pan Roman Kolek, Dy-

rektor 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.

Dobre praktyki
Projekt, pn. „Jest alternatywa”

R

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 rozwojowej 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 przedstawiciele policji i kuratorzy. Podczas konferencji
przedstawiono następujące tematy:
1. „Rozmiary wiktymizacji oraz koncepcje
zapobiegania przestępczości dzieci i młodzieży” - prof. dr hab. Tadeusz Cielecki,
Uniwersytet Opolski.
2. „Czynniki ryzyka wywołujące patologiczne zachowania wśród dzieci i młodzieży”
- mgr Agnieszka Kalicińska, Uniwersytet
Opolski.
3. „Czynniki sprzyjające zapobieganiu przestępczości w oczach młodzieży – wstępne
wyniki badań self-report’owych w środowisku uczniów gimnazjów opolskich” mgr Arleta Suchorska, Uniwersytet Opolski.
4. „Rodzina jako podstawowa komórka społeczna mająca wpływ na zachowanie się
dzieci i młodzieży.” - Anna Ryczkowska,

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

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

egionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji w Opolu w okresie od maja do grudnia br.
realizuje projekt, pn. „Jest alternatywa” współfinansowany 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 przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Przewidziane do
realizacji zadania mają charakter profilaktyczny,
edukacyjny oraz wspierający. W ramach projektu
zostaną przeprowadzone następujące działania:

KONFERENCJA:
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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 Specjalista ds. kształcenia i wychowania OWK
OHP w Opolu.

KONKURS:
Konkurs, pn. „Jest alternatywa” był przeznaczony 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 wszelkiego rodzaju zagrożeń - narkomanii, alkoholizmu, udziału w grupach przestępczych poprzez
wskazanie alternatywnych metod spędzania
czasu wolnego. W konkursie wzięło udział łącznie
456 uczniów z 28 Szkół Podstawowych i 9 Gimnazjów z woj. opolskiego. Nadesłane prace zostały
ocenione przez komisję w podziale na trzy kategorie 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-wychowawczych i innych instytucji zaangażowanych
na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży. Pozostali
uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

SZKOLENIA:
Projekt zakłada organizację szkoleń w ramach wyszczególnionych niżej obszarów tematycznych:
• Budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania Szkolenie
skierowane będzie m.in. do nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic. Celem szkolenia 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 nieletnich. 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, pedagogach oraz wychowawcach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem szkolenia będzie
m.in. próba definicji edukacji dla bezpieczeństwa, zapoznanie z obowiązującymi przepisami, przedstawienie obrazu przemocy i agresji
w opisach dzieci i dorosłych, uwrażliwienie
na krzywdę, wskazanie prawnych możliwości
obrony oraz procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia.
Zakłada się, że w szkoleniach będzie uczestniczyło łącznie 150 osób.

„POGADANKI”
PROFILAKTYCZNE :
Powyższe zadanie jest realizowane przez cały
okres trwania projektu. Działanie ma na celu przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi
i młodzieżą szkolną, w tym wyświetlanie filmów
edukacyjnych w ramach cyklu pt. „Lekcje przestrogi”. Filmy zostały przekazane Komendom Powiatowym Policji w województwie opolskim. Prowadzane 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 stwarzanych przez sekty, przeciwdziałania zjawisku przemocy, 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 organizację 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.

Dobre praktyki
Projekt „Razem ale osobno”

R

ealizacja projektu Razem ale osobno….Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających
problemów spowodowanych migracją zarobkową, 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 migrują 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 zarobkowych dzięki zwiększeniu świadomości społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki
spowodowanej migracją zarobkową oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym
migracją zarobkową.
Sposób realizacji:
•
kampania informacyjna za pomocą plakatów, ulotek, spotu video, poradnika, broszury stron www
•
terapia indywidualna, systemowa, poradnictwo psychologiczne, prawne, konsultacje,
mediacje
•
szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników
pomocy społecznej.
W ramach realizacji zadania Regionalny Ośrodek 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, pedagogów oraz pracowników pomocy społecznej.
Skróconą wersją poradnika będzie kolorowa broszura z najistotniejszymi wskazówkami dla rodzin
z problemem migracyjnym. Przy opracowaniu
poradnika wezmą udział wolontariusze – studenci Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, 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 rodzinnego.
Ponadto projekt zakłada organizację 2 edycji
3-dniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów i pracowników pomocy
społecznej w zakresie rozpoznawania symptomów sytuacji kryzysowej spowodowanej migracją, zintegrowanego działania wspierającego, pracy indywidualnej z dzieckiem i rodziną pod kątem
wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, radzenia
sobie ze stratą, z negatywnymi emocjami, itp.
Istotne znaczenie w ramach realizowanego projektu będą miały również działania informacyjne
mające na celu edukowanie społeczności Opolszczyzny 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 Internecie pokazujący, na co należy zwrócić uwagę
w sytuacji konieczności wyjazdu do pracy za granicę oraz jak reagować w sytuacji pojawiającego
się kryzysu rodzinnego spowodowanego rozłąką.
Zakłada się, iż dzięki projektowi zostanie wypracowany na Opolszczyźnie model pomocy
osobom w kryzysie spowodowanym wyjazdami
zarobkowymi i stanie się on skutecznym wzorcem
pracy z rodziną zagrożoną negatywnymi skutkami migracji zarobkowych.
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Dobre praktyki
„Znam swoje prawa II” – wsparcie osób z uszkodzonym
narządem słuchu

P

rezentowany projekt był realizowany przez
Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych
w okresie 01.10.2010 do 31.12.2010 w formie powierzenia przez Zarząd Województwa Opolskiego
realizacji zadania publicznego „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych”, finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych
jest jedyną na terenie województwa opolskiego,
działającą od 1956 roku, organizacją działającą
na rzecz osób niesłyszących, które w swoim życiu komunikują się głównie przy pomocy języka
migowego. Opolski Oddział PZG jak inne stowarzyszenia 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 Polskiego Związku Głuchych mieszka ponad tysiąc
osób z uszkodzonym narządem słuchu, którzy
w codziennym funkcjonowaniu społecznym potrzebują pomocy tłumacza języka migowego. Bariera w komunikacji na jaką natrafiają w codziennym życiu uniemożliwia im korzystanie z ogólnodostępnych form wsparcia poprzez korzystanie
z usług porad prawniczych i psychologicznych
oraz zdobywania niezbędnej wiedzy z przysługujących im praw jako osobom niepełnosprawnym.
W województwie opolskim tylko nieliczne placówki pomocy społecznej posiadają w swoich zasobach kadrowych osoby z podstawową umiejętnością komunikacji w zakresie języka migowego,
która umożliwia kontakt z osobami niesłyszącymi.
Osoby niesłyszące w życiu codziennym napotykają takie same problemy jak „zdrowi” ludzie
w związku z tym potrzebują wsparcia w zakresie
porad prawnych. PZG stwierdził szczególne zapotrzebowanie 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 słyszące 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 dostępem 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 swoich zasobach ludzkich osoby z umiejętnością języka 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 bardzo słabo posługują się językiem polskim, mają
problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych
w związku z tym wymagają bezpośredniego
wsparcia doradczego w tym zakresie prowadzonego przez osobę znającą specyfikę osoby niesłyszącej, potrafiącej dostosować komunikaty do
poziomu poznawczego osoby niepełnosprawnej.
Założonym rezultatem projektu było niwelowanie nierówności szans w dostępie do wsparcia
doradczego w zakresie prawa, psychologicznego-pedagogicznego oraz informacji o przysługujących uprawnieniach, dostępnych usługach,
sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocach technicznych osób niesłyszących z terenu województwa
opolskiego, spowodowanej barierą w komunikowaniu.

W ramach projektu odbywały się dyżury specjalistów, podczas których obecny był profesjonalny tłumacz języka migowego mający zapewnić
sprawna i efektywną komunikację. W celu ułatwienia skorzystania z możliwości uzyskania wsparcia,
specjaliści dyżurowali we wszystkich pięciu placówkach terenowych Opolskiego Oddziału PZG:
w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Nysie
i Kędzierzynie-Koźlu.
W projekcie 95 osób skorzystało ze wsparcia doradców. Udzielono 135 porad. W ramach projektu

przeprowadzono 85 godzin poradnictwa prawnego, 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 doradztwa prawnego i psychologicznego.
Ponadto, w wyniku realizacji projektu zwiększyła się wiedza osób niesłyszących na temat
swoich praw, uprawnień, możliwości wsparcia
technicznego, zmniejszyła się dysproporcja w zakresie wsparcia i dostępu
do specjalistycznego doradztwa dla
beneficjentów. Ponadto polepszyła
się jakość życia osób biorących udział
w projekcie, gdyż ich potrzeba wsparcia i pomocy mogła zostać zaspokojona w sposób profesjonalny i adekwatny
do ich sytuacji w komunikowaniu się.
Ewaluacja projektu, przeprowadzona wśród jego uczestników jednoznacznie wskazała, że działania takie
są oczekiwane ze strony niesłyszących
i oferta wsparcia Opolskiego Oddziału
PZG powinna takie działania zawierać.

Uczestnicy projektu „Znam swoje prawa II” – wsparcie osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Jarosław Duszak
Opolski Oddział PZG ,
www.pzgopole.pl

W ramach projektu zapewniono 212 godzin usług tłumacza języka migowego w trakcie doradztwa prawnego i psychologicznego.
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Nowelizacja ustawy o pomocy
społecznej z marca 2011 r.

N

ajważniejsze zmiany do ustawy o pomocy
społecznej wprowadzone ustawą z dnia 18
marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. nr 81, poz. 440):
1.
Rozszerzono zapis art. 11 ust. 2 określający
podstawę odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2.
Art. 16-21 wprowadza obowiązek przygotowania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej. Do 30 kwietnia ocena jest przedstawiana 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 społecznej 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. Wprowadzone 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 samopomocy. Jednorazowo nie może on być
dłuższy niż 3 miesiące, przy czym w uzasadnionych przypadkach można go przedłużyć 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 świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną
lub organizację pożytku publicznego dla nie

6.

7.

8.

9.

mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających
z powodu wieku lub niepełnosprawności
wsparcia w tej formie.
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 przypadku 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 pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być
niższa niż 300% tego kryterium, w tym na
osobę w rodzinie (dotychczas było to 250%
kryterium dochodowego).
Do art. 107 ust. 5 dodano ustęp 5a, który
wskazuje, że oświadczenie o dochodach
i stanie majątkowym podpisywane przez
osobę lub rodzinę pracownikowi socjalnemu w czasie rodzinnego wywiadu środowiskowego jest składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym pracownik poucza
przed jego złożeniem.
Art. 108 wyjaśnia, że w pracownik socjalny
zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy
rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny
z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej celem wzmocnienia
ich aktywności i samodzielności życiowej,
zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących, objętych
pracą socjalną w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze

10.

11.

12.

czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin
i osób samotnie gospodarujących.
Art. 115 określa wysokość dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Dotacja dla jednostki samorządu
terytorialnego nie może przekroczyć 80%
kosztów realizacji zadania, z wyjątkiem
dotacji pochodzących z programów rządowych, programów resortowych, pożyczek
lub służących wypłacie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, gdzie wysokość
dotacji może przekroczyć 80% kosztów
realizacji zadania.
Art. 116 wskazuje, że szkolenie w zakresie
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny mogą realizować jednostki prowadzące
kształcenie lub doskonalenie zawodowe po
uzyskaniu zgody ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
Art. 118 ust. 1a wyjaśnia, że działająca przy
urzędach marszałkowskich regionalna
komisja egzaminacyjna do spraw stopni
specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych decyzją marszałka województwa
może działać w przy regionalnym ośrodku
polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest
samorząd województwa.

Zaspokojenie potrzeb osób
starszych jako wyzwanie dla
polityki społecznej regionu
Działania instytucjonalne na rzecz seniorów
nalizy demograficzne, w tym Prognoza ludności Polski na lata 2008 – 2035 GUS, wskazują na systematycznie postępujący proces starzenia
się polskiego społeczeństwa.1 Według prognozy
do 2035 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym 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%).

A

Proces starzenia się społeczeństwa ulegnie nasileniu w drugiej dekadzie XXI wieku, a szczególne
znaczenie będzie miało tzw. podwójne starzenie,
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

1

czyli podwojenie liczby osób w grupie 80 lat i więcej, a także prognozowany wzrost liczby osób
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych,
wymagających pomocy medycznej oraz pielęgnacyjnej.2
Ponadto, wobec osłabienia niektórych funkcji rodziny
(funkcji opiekuńczej i wspierającej jej najstarszych członków), wzrastać będzie zapotrzebowanie na różnego typu
usługi świadczone na rzecz osób starszych przez różne
instytucje, grupy i środowiska oraz koszt świadczeń bezpośrednich dla osób starszych.
Z badań przeprowadzonych w 2010 r. w woj.
opolskim wynika, że gminy woj. opolskiego prowadzą liczne działania wspierające osoby starsze
w zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb. 3 Wynikają one z obowiązujących uregulowań prawnych (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 potrzeby osób starszych w niektórych dziedzinach życia
zaspokajane są w minimalnym stopniu lub wcale. 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 środowiskowych 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 samych seniorów, jak również personelu medycznego, służb socjalnych, opiekunów osób starszych,
szkolenia służące przygotowaniu członków rodziny do życia z chorobą lub niesprawnością. Brakuje
również inicjatyw wspierających rodzinę i opiekunów osób starszych (szkolenia, poradnictwo),
a także umożliwiających odpoczynek opiekunom
osób terminalnie chorych.
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.
2
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Badania wskazują, że część działań realizowanych 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 społecznej jest niezwykle drogą formą wsparcia. Miesięczny 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 częściowego 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 społecznej 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 działania 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 zbudowania środowiskowego modelu integracji ludzi starszych i wymagających pomocy. 5
Osoby starsze w woj. opolskim powszechnie
korzystają z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
szczególnie z zakresu zdrowia i sprawności fizycznej, choć istnieje niewystarczający dostęp do
lekarzy specjalistów, w tym prawie całkowity brak
poradni geriatrycznych.
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
4

Najlepiej funkcjonującym obszarem działań i instytucji przeznaczonych dla osób starszych w woj.
opolskim są działania prozdrowotne oraz rehabilitacyjne i opiekuńczo-pielęgnacyjne. Natomiast
w najmniejszym zakresie prowadzone są działania
polegające na tworzeniu środowiskowego systemu 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 wzmocnienie działań samorządów przyczyniających się
do wzrostu świadomości problematyki starości
i starzenia się oraz zainteresowania nią różnych
podmiotów. Chodzi zwłaszcza o działania edukacyjne, 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 charakterze dziennym, wzrost usług edukacyjnych, a także
wzmocnienie III sektora i partnerstwa między poszczególnymi podmiotami.
Wśród tych działań istotną rolę winni odgrywać
pracownicy socjalni, posiadający możliwość i odpowiednie narzędzia pozwalające na diagnozę
sytuacji życiowej osób starszych oraz organizowanie im wsparcia i opieki. Szczególnie istotnym
jest wzmocnienie roli pracy socjalnej z osobami starszymi i społeczności lokalnej, zwłaszcza
w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, grup samopomocy, wolontariatu
wśród i na rzecz seniorów.
Doskonałym przykładem działań w ramach środowiskowej 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 opiekuńczych 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 upowszechniać i inicjować działania polegające na wsparciu

rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej oraz
pomocy w organizacji opieki zewnętrznej (środowiskowej pomocy społecznej), a także wsparciu
edukacji gerontologicznej skierowanej do rodziny
i opiekunów osób niesprawnych oraz upowszechnianiu 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 materialnych udzielanych przez ośrodki pomocy społecznej.6
Z badań GUS wynika, że najbardziej zagrożone
ubóstwem w Polsce są gospodarstwa domowe
osób bezrobotnych, osób otrzymujących świadczenia społeczne, rencistów, ale także gospodarstwa domowe osób pracujących (o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach
robotniczych). 7 Natomiast wg Euroststu, z punktu
widzenia wieku, najbardziej zagrożone ubóstwem relatywnym są osoby starsze pow. 65 lat
(oraz dzieci i młodzież do 17 roku życia), których
odsetek zagrożonych wynosi 12% (w UE – 19%).8

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

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

Tabela 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem
relatywnym według wieku 9
Wyszczególnienie

Osoby
poniżej
18 lat

Osoby
w wieku
18-64 lata

Osoby
w wieku
65 lat
i więcej

Unia Europejska (EU 27)

20

15

19

Polska

22

16

12

Źródło: na podstawie danych Eurostatu

Tabela 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym 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 – EUSILC 2008, s. 1, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_
ubostwo_w_polsce_broszura.pdf.
9
Ibidem, s.1
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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 emerytów. W woj. opolskim ich liczba wynosiła 166 326

osób, w tym: 134 152 osoby otrzymywało emeryturę z ZUS, a 32 174 rolników indywidualnych
pobierało świadczenie z KRUS.

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

sektor
rolnicy indywidualni
pozarolniczy

Proc. rolników indywidualnych

Polska

6 141 010

5 003 325*

1 137 685 **

18,5

woj. opolskie

166 326

134152 *

32 174**

19,3

Wyszczególnienie

* na podstawie informacji Departamentu Statystyki ZUS (stan w grudniu 2009 r.)
** na podstawie Kwartalnej Informacji Statystycznej za IV kw. 2009 r. KRUS

Przeciętna miesięczna emerytura (brutto) wynosiła w okresie I-XII 2009 r. w sektorze pozarolniczym – 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 emerytalne (do 3400,00 zł i więcej) otrzymywało 17,7%
osób.
W porównaniu do średnich wskaźników w Polsce opolscy emeryci znajdują się w lepszej sytuacji
pod względem wysokości pobieranych świadczeń.
Wprawdzie mniej jest osób otrzymujących świadczenia najwyższe (od 2000,01 zł do 3400,00 zł, tj. o
2,6 pkt proc.), ale jednocześnie mniej osób otrzymuje 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.
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
10

W 2009 r. liczba osób pobierających rentę z tytułu 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. Jedynie 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 dwukrotnie, w tym osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
W efekcie wzrosną wydatki budżetu państwa
na świadczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, a także z tytułu ubezpieczeń oraz wydatki
budżetu państwa i samorządów przeznaczone na
pomoc społeczną. Zwiększy się popyt na różnego
typu usługi (medyczne, rehabilitacje, pielęgnacyjne i opiekuńcze) oraz zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej – zarówno w ramach
stacjonarnej pomocy, jak również działań środowiskowych (placówki dzienne, ośrodki wsparcia,
usługi opiekuńcze w środowisku, świadczenia
materialne, praca socjalna).

Wzrost liczby osób starszych spowoduje konieczność 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 szkoleniowych przeznaczonych dla zawodowych służb

społecznych oraz służb medycznych i przedstawicieli 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

P

rojekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowany został na
podstawie „Założeń projektu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem”, 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 adopcyjno – opiekuńczych, a istota zmian polega na
skróceniu procedur do minimum, by oczekiwanie
dzieci na adopcję było jak najkrótsze. Obecnie
ośrodki adopcyjne działają pod nadzorem powiatów, 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 starostowie, do wyznaczenia organizatorów rodzinnej
pieczy zastępczej, o których mowa w niniejszej
ustawie. Następnie do dnia 15 stycznia 2012 r.
podmiot prowadzący ośrodek opiekuńczo-adopcyjny powinien przekazać marszałkowi dokumentację dotyczącą osób zgłaszających gotowość do
przysposobienia dziecka oraz prowadzonych procedur przysposobienia.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. publiczne ośrodki adopcyjno-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 pomocy 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 przysposobieniem dziecka. W drugim przypadku zgodnie
z art. 244 § 5 dotyczy ośrodków adopcyjnych,
które w momencie wejścia w życie nowych przepisów pełniły funkcję wojewódzkiego banku danych.
Zmiany będę obejmować również niepubliczne
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, którym starosta
zlecał zadania związane z prowadzeniem procedur 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 przysposobieniem dziecka, marszałek województwa
będzie mógł zlecić prowadzenie ośrodka adopcyjnego 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 adopcyjno-opiekuńczych, mianowicie nie będą
prowadzić szkolenia dla kandydatów na rodziny
zastępcze. Zadania związane z prowadzeniem
szkoleń i wydawaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych 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 zwolnione 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 decyzją administracyjną ważną na 5 lat.
Art. 156 ustawy określa najważniejsze zadania
ośrodka, a mianowicie.:
•
kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia 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, polegająca w szczególności na powiadamianiu
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
•
udzielanie pomocy w przygotowaniu
wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów,
•
gromadzenie informacji o dzieciach, które
mogą być przysposobione,
•
przeprowadzanie tzw. wywiadu adopcyjnego, polegającego na analizie sytuacji
osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka,
•
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia 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 oddziałów ginekologiczno-położniczych, które
sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka
bezpośrednio po urodzeniu,
•
wydawanie świadectw ukończenia szkole-

•

nia oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej
prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Zmiana dotyczy również kwalifikacji zawodowych dyrektorów oraz pracowników prowadzących procedury przysposobienia. Zgodnie z art.
158 § 1 dyrektorem ośrodka adopcyjnego może
zostać osoba:
•
posiadająca tytuł magistra z kierunków:
psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo,
•
ma co najmniej 3 letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku kierowniczym
w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną,
Natomiast zgodnie z art. 159 § 1 pracownik
ośrodka i osoba prowadząca procedury adopcyjne, musi :
• mieć ukończone studia na wybranym kierunku: psychologia, pedagogika, nauki
o rodzinie i prawo lub na innym kierunku,
jeżeli uzupełni wykształcenie studiami
podyplomowymi na jednym z powyższych kierunkach,
•
mieć odbyty roczny staż pracy w instytucji, której zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem i rodziną.
W przypadku obydwu stanowisk wymagane
jest, aby kandydat wypełniał obowiązek alimentacyjny, nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie był skazany prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Ustawa jest przygotowana i złożona do podpisu 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.

Ekonomia społeczna skuteczny
instrument integracji społecznej
i zawodowej w regionie- kwartalnik

E

konomia społeczna to jeden ze sposobów
określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa
ona określana również, jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna. Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na negatywne
zjawiska; stanowi próbę połączenia gospodarowania z budowaniem więzi społecznych, których
zasadniczym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa 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 wykluczenia społecznego wśród osób z grup szczególnego ryzyka, gdyż oferuje bardziej elastyczne
rodzaje wsparcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Podmioty ekonomii
społecznej z założenia są zorientowane na integrację społeczną przez aktywizację zawodową
i usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie. 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 zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Korzyści płynące z rozwoju sektora ekonomii społecznej zostały także dostrzeżone przez
samorząd woj. opolskiego. Wyrazem tego jest
uwzględnienie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy i Integracji Społecznej
na lata 2010-2015, w którym to wskazano, iż

działalność podmiotów ekonomii społecznej:

przyczynia się do osiągania spójności społecznej;

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 społeczności.12
Aktualnie w województwie opolskim działa 12
spółdzielni socjalnych, a dwie kolejne są w trakcie rejestracji. Przy czym należy podkreślić, że
dwa z nowo założonych podmiotów to spółdzielnie osób prawnych. W takim przypadku niezbędna była współpraca lokalnych samorządów
z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zatem mamy tu najlepszy
przykład, że nastąpił wyraźny wzrost świadomości 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 niepełnosprawnymi,
•
działalność szkoleniowo- doradcza.

12
Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 20102015, Opole listopad 2009 r., s. 3, 36-37, http://umwo.opole.pl/docs/
program_pomocy_i_integrac.pdf.
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Wykaz spółdzielni socjalnych – stan czerwiec 2011 r.
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

Dlaczego warto wspierać opolskie podmioty
ekonomii społecznej ?
Po okresie przemian społecznych i gospodarczych, które zaszły w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu widać wyraźnie, że model państwa
opiekuńczego nie stanowi odpowiedzi na wiele
problemów społecznych.
Korzyści płynące z działalności podmiotów gospodarki społecznej:
 gospodarka społeczna daje możliwości
mobilizacji społeczności lokalnej, poprzez
włączenie mieszkańców w działania na rzecz
rozwiązywania problemów, które ich dotyczą. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie





mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i wzrasta poczucie współodpowiedzialności za rozwój lokalny.
podmioty gospodarki społecznej mogą być
ważnym dostawcą usług, które ze względu
na niską opłacalność nie cieszą się zainteresowaniem sektora komercyjnego. Powierzenie realizacji zadań publicznych obywatelskim podmiotom lokalnym może wpłynąć na
wzrost efektywności ich realizacji.
tworzenie podmiotów gospodarki społecznej w społecznościach, w których jest wysoki
wskaźnik bezrobocia, przyczynia się do ograniczania problemu wykluczenia społecznego
i wzrostu spójności społeczno- gospodarczej.







gospodarka społeczna jest narzędziem pozwalającym na ograniczenie wypłat zasiłków
i świadczeń z pomocy społecznej oraz zasiłków dla bezrobotnych.
działalność podmiotów gospodarki społecznej pozwala na zwiększenie udziału gminy
w podatku PIT.
dostawa różnego rodzaju dóbr i usług przez podmioty gospodarki społecznej przyczynia się do
wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku.
działalność podmiotów gospodarki społecznej przyczynia się do poprawy jakości życia
mieszkańców, poprzez zmniejszenie się skali
występujących problemów społecznych, redukcję zjawiska bezrobocia.

Wsparcie instytucjonalne PES na szczeblu regionalnym
Przedsiębiorczość społeczna w Polsce jest stosunkowo 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 sektora ekonomii społecznej na Opolszczyźnie wymaga stałego wsparcia ze strony instytucji, które
odpowiadają za politykę społeczną w regionie.
Większość instytucji otoczenia ekonomii społecznej 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 specjalistycznej 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 opolskiego sektora ekonomii społecznej.
Do głównych zadań Centrum Promocji i Rozwoju
Gospodarki Społecznej należy:
− prowadzenie wszechstronnej polityki informacyjno- promocyjnej na temat gospodarki społecznej 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 tworzeniem 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 dotyczących sektora ekonomii społecznej, realizowanych we własnym zakresie lub zlecanych
zewnętrznym placówkom naukowym.
Perspektywy rozwoju opolskiej ekonomii społecznej
Rynek pracy w województwie opolskim, jak i w całej 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 przedsiębiorstwa społeczne (i szerzej - organizacje pozarządowe) od wielu innych instytucji świadczących
usługi na rynku pracy - w tym, w szczególności od
instytucji czysto komercyjnych. Orientacja na misję i rzeczywista intencja trwałego rozwiązywania
problemów daje im olbrzymią przewagę w tego
rodzaju działaniach.
Głównym obszarem dla przedsiębiorstw społecznych jest dostarczanie usług publicznych, które
mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Szczególnie ważne dla przedsiębiorczości społecznej są
grupy usług przedstawione poniżej:
a) Usługi społeczne (pożytku publicznego)
- mogą to być usługi edukacyjne, np. prowadzenie przedszkola czy szkoły, ale także różne
formy kształcenia ustawicznego oraz edukacji
nieformalnej.
b) Usługi technicznie (usługi użyteczności publicznej) - mogą one dotyczyć np. utrzymywania zielni miejskiej i innych prac porządkowych dotyczących mienia publicznego.
Pokrewne temu są usługi związane ze zbieraniem odpadów i ich utylizacją. Przedsiębiorstwa społeczne mogą też organizować
usługi transportowe zarówno dla osób niepełnosprawnych i niedołężnych, jak i transport
ogólnodostępny.
c) Usługi na otwartym rynku - wśród tego rodzaju usług w szczególności wymienić trzeba usługi budowlano-remontowe, usługi turystyczne,
hotelarskie, usługi w dziedzinie sprzątania czy
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ochrony mienia, usługi gastronomiczne (np.
catering), a także usługi w dziedzinie informatycznej i różnych form telepracy.
d) Działalność handlowa i produkcyjna - działalność handlowa przedsiębiorstw społecznych
może dotyczyć zarówno dóbr wytwarzanych
przez same przedsiębiorstwa społeczne, jak
i pośrednictwa w sprzedaży dóbr wytworzonych przez innych (np. towarów w ramach tzw.
sprawiedliwego handlu lub też towarów uzyskanych z różnego rodzaju darowizn krajowych
lub zagranicznych), z której dochód przeznaczany 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 artystycznego).
Działalność gospodarcza podmiotów gospodarki 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 gospodarczej, co stanowi dla przedsiębiorstw społecznych
szansę stania się równoprawnymi podmiotami gry
rynkowej13.

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na
Opolszczyźnie jest procesem długofalowym i rozłożonym w czasie. Jedynie systematyczne i konsekwentne 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. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej niezależnie od
działań bezpośrednio wspierających ekonomię
społeczną, prowadzi także monitoring tego sektora na terenie województwa opolskiego.
Budowanie spójności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.
Ubóstwo w woj. opolskim – diagnoza i przeciwdziałanie jako istotny element polityki społecznej regionu
Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że
w 2009 r. spośród wszystkich regionów kraju woj.
opolskie należy do grupy województw o najniższym 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%.

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

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

Źródło: opracowanie własne Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu

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

13

SWR, 2007.

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

Ustalony dla każdej gminy wskaźnik wzorca
rozwoju (stopień zagrożenia ubóstwem) mieści
się w przedziale od 0 do 1, gdzie wskaźniki bliskie 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 rodzinach 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 południu 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, strzeleckim, oleskim, kędzierzyńsko-kozielskim i w Opolu
Mieście.
Liczba gmin o umiarkowanym stopniu zagrożenia 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 umiarkowanym 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 zagrożonych ubóstwem były głównie: wzrost stopy
bezrobocia we wszystkich powiatach województwa, wynikający z pogorszenia się koniunktury
gospodarczej w kraju, oraz obserwowane od kilku
lat w województwie niekorzystne zjawiska demograficzne, w tym spadek liczby ludności, zwłaszcza w grupach wieku przed- i produkcyjnego,
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.

i ujemne saldo migracji, przy jednocześnie prawie
nie zmieniającej się od 2009 r. liczbie klientów pomocy społecznej.
Z prowadzonych od 2006 r. analiz stopnia zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim
wynika, że wraz ze spadkiem bezrobocia i wzrostem dochodów ludności, zmniejsza się liczba
gmin w wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem.
Przekłada się to na spadek liczby osób i rodzin objętych 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. zmniejszyła 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 wielkości - najniższy w kraju, wskaźnik liczby klientów
pomocy społecznej do liczby mieszkańców województwa, 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 korzystających 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 jednego klienta wyniosła 2 206 zł, tj. o 3,2 % więcej
niż w 2009 r.
Mimo podejmowanych w coraz większym zakresie działań aktywizujących klientów pomocy
społecznej, nadal istotnym elementem systemu
wsparcia są świadczenia pieniężne, pozwalające
przezwyciężyć bieżące trudności 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 %.

16
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Tabela 1. Klienci i koszt pomocy społecznej w latach 2009-2010
Pomoc społeczna w latach
Wyszczególnienie

2009

2010

Wzrost/spadek
2009 = 100%

43 088

42 957

99,7

w tym klienci ośrodków pomocy społecznej (pomoc
39 305
środowiska)

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

Liczba klientów pomocy społecznej ogółem *

*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.

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

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 opiekuńcze, zasiłki stałe i inne)

32 356 648

35 182 341

108,7

39 305

40 674

103,5

Średnia - roczna wartość pomocy dla klienta pomo1 821
cy środowiskowej zł

1 843

101,2

Średnia wartość zasiłków pieniężnych (okresowe i
celowe) w zł

998

978

98,0

Średnia wartość zasiłków pieniężnych sfinansowanych ze środków własnych gmin w zł

490

461

94,1

Liczba świadczeniobiorców

*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

W latach 2009-2010 w zakresie wypłacanych
świadczeń pieniężnych w woj. opolskim zaobserwowano przede wszystkim spadek wartości
rocznej pomocy pieniężnej wypłaconej w 2010 r.
– o 2% (z 998 zł do 978 zł) i o 6% w zakresie środków własnych (z 490 zł do 461 zł), zmniejszenie
średniej, miesięcznej wartości świadczeń pieniężnych dla klienta pomocy społecznej o 3% (z 344
zł do około 334 zł) oraz wypłacanie świadczeń
pieniężnych na niskim poziomie - nie przekraczającym 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 gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie). Natomiast w odniesieniu do osób w rodzinach, wszystkie wartości minimum egzystencji (poza 2-osobowym gospodarstwem emeryckim) są wyższe niż
kryterium dochodowe w pomocy społecznej 17.

Województwo opolskie należy do grupy regionów o najniższym odsetku osób ubogich (we
wszystkich linii ubóstwa), a także jeden z najniższych 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 egzystencji 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 również ograniczenia negatywnych skutków zjawisk
demograficznych, a także wprowadzenie koniecznych zmian ustawowych, umożliwiających pomocy społecznej udzielanie wsparcia powyżej progu
egzystencji.

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

Gospodarstwa emeryckie

1-osobowe

4-osobowe
(rodzice
i dwoje
dzieci)

5-osobowe
(rodzice i
2-osobo1-osobowe
troje dziewe
ci)

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

Lp.

Wyszczególnienie

1

Minimum socjalne i minimum egzystencji a wartość kryterium dochodowego w pomocy społecznej 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 socjalnego i minimum socjalnego w 2009 r., IPiSS, www.ipiss.com.pl/www_me_2009_sr.pdf, (15.04.2011 r., godz. 910)
P. Kurowski, Wysokość i struktura zmodyfikowanego minimum
egzystencji w 2009 r. (dane średnioroczne), IPiSS
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