
Zeszyt Nr 1(1) sierpień 2011 | Egzemplarz bezpłatny | ISSN: 2083-5396

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Biuletyn informacyjny
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

Inspiracja Kształcenie Działanie 
nr 9 /lipiec 2012/ egzemplarz bezpłatny



2
Bi

ul
et

yn
 In

fo
rm

ac
yj

ny
 - 

lip
ie

c 
20

12

Spis treści
Słowo wstępne ..................................................................................................................................................................................................3

Realizacja projektu systemowego ROPS w Opolu

pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy  
i integracji społecznej w województwie opolskim” w 2012 roku. .....................................................................................................4

Wydarzenia

Piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, zorganizowany przez roPS w opolu  
w ramach realizowanego projektu systemowego  pt. „ Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy  
i integracji społecznej w województwie opolskim”, Poddziałanie 7.1.3 Po Kl.............................................................................8

medal „Serce Dziecku” .......................................................................................................................................................................................9

Rozmowy z ciekawymi ludźmi

Rozmowa z Tomaszem  Świsulskim   
- pracownikiem socjalnym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu....................................................................................11

Dobre praktyki

Marlena Kornaś - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
„ Pomaganie innym może mieć „piękne” oblicze” .................................................................................................................................12

Aneta Kuziora - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 
Projekt systemowy : „aktywni, atrakcyjni, Potrzebni.” .........................................................................................................................15

Beata Balicka-Błagitka - Dyrektor Biura Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 
Galeria twórczych inspiracji – program aktywizujący dla matek samotnie wychowujących dzieci ..................................18

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim.

Stan na 31 grudnia 2011 r. ............................................................................................................................................................................21

Kadra pomocy społecznej woj. opolskiego w 2011 r. ..................................................................................................................25

Wydawca: 
regionalny ośrodek Polityki Społecznej w opolu
45-315 opole, ul. Głogowska 25c
tel. 077/ 44 15 250, fax. 077/ 44 15 259

www.rops-opole.pl

www.pokl.rops-opole.pl

www.pokl.opole.pl

Publikacja została przygotowana w ramach realizowanego projektu systemowego  
pt.„Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”.

Priorytet Vii Promocja integracji Społecznej

Działanie 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Program operacyjnego Kapitał ludzki 2007- 2013

Wydanie iX

nakład 200 szt. 

Biuletyn informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



3

Bi
ul

et
yn

 In
fo

rm
ac

yj
ny

 - 
lip

ie
c 

20
12

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu informacyjnego, 
który zawiera m.in. informacje o inicjatywach podejmowanych przez regionalny 

ośrodek Polityki Społecznej w opolu na płaszczyźnie szeroko rozumianej polityki 
społecznej. najnowszy numer Biuletynu prezentuje całą gamę przedsięwzięć, których zasięg 
i oddziaływanie są nie do przecenienia w sferze wsparcia udzielanego osobom, rodzinom 
i środowiskom w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Projekty współfinansowane ze 
środków unii europejskiej stwarzają bowiem niebywałą szansę na zwiększenie liczby osób, 
które są w stanie samodzielnie radzić sobie w warunkach zmieniającej się sytuacji i nowych 
wyzwań kreowanych przez bieżące wydarzenia. 

Polecam w szczególności nowy cykl, pt. „rozmowy z ciekawymi ludźmi”. jako pierwszy 
w ramach tego cyklu prezentujemy Państwu wywiad z pracownikiem socjalnym – Panem 
tomaszem Świsulskim – który dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy na tym dość mocno 
sfeminizowanym stanowisku. Żywię przekonanie, że ta rubryka będzie bliska przede wszyst-
kim tym, którzy identyfikują się i angażują w swoją pracę.  

Składam serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom pomocy i integracji społecznej 
oraz ich reprezentantom, którzy poprzez swoją aktywność i potencjał ukazują, że niesienie 
pomocy innym przynosi efekty, a jednocześnie jest źródłem ogromnej satysfakcji. Dziękuję 
również za nieustanny współudział w powstawaniu tego wydawnictwa. Życzę wszystkim 
czytelnikom miłej lektury, inspiracji do realizacji kolejnych projektów oraz powodzenia 
w życiu zawodowym i prywatnym.

                       Adam Różycki

Dyrektor Regionalnego Ośrodka  
Polityki Społecznej w Opolu

Słowo wstępne
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CEl głóWny PROjEKtU

celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału 
i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy insty-
tucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej 
pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia 
z obszaru woj. opolskiego oraz promocja i wdrażanie 
działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu w woj. opolskim.

CElE SzCzEgółOWE

•	 udoskonalenie i nabycie umiejętności zawodowych 
kadry pomocy i integracji społecznej, kadr prowa-
dzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb 
zatrudnienia z obszaru woj. opolskiego oraz podnie-
sienie skuteczności i efektywności pracy socjalnej; 

•	 upowszechnienie wiedzy z zakresu stosowania ak-
tywnych form pomocy i integracji społecznej, prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz inte-
gracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych 
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

•	 nawiązanie dialogu, partnerstwa publiczno – spo-
łecznego oraz współpracy na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie re-
gionalnym pomiędzy instytucjami pomocy i integra-
cji społecznej, a organizacjami pozarządowymi;

•	 opracowanie wieloletniego regionalnego planu 
działania na rzecz promocji i upowszechniania eko-
nomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

gRUPa DOCElOWa

Projekt adresowany jest do pracowników regionalnego 
ośrodka Polityki Społecznej w opolu, pracowników i wo-
lontariuszy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 
centrów pomocy rodzinie, kadry prowadzącej pracę z ro-
dziną, a także organizacji pozarządowych realizujących 
zadania w zakresie integracji i pomocy społecznej w woj. 
opolskim. Ponadto w zakresie organizacji szkoleń w ra-
mach prac zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami 
będą przedstawiciele instytucji rynku pracy w zakresie 
wspólnych szkoleń.

liCzBa OSóB OBjętyCh WSPaRCiEm

Przewidywana liczba w 2012 r. – 350 osób.

Grupy docelowe i potrzeby szkoleniowe zostały okre-
ślone na podstawie bilansu potrzeb w zakresie pomo-
cy społecznej, przeprowadzonego zapotrzebowania na 
szkolenia i spotkania oraz zmieniającej się specyfiki pracy 
kadry pomocy i integracji społecznej, jak również w opar-
ciu o ankiety ewaluacyjne podsumowujące poprzednie 
lata realizacji projektu systemowego roPS. uzyskane in-
formacje pozwoliły sformułować cykle szkoleniowe spe-
cjalistyczne oraz moduły szkoleniowe i seminaria, które 
będą realizowane w ramach projektu.

głóWnE zaDania PODEjmOWanE W 2012 ROKU: 

Szkolenia

W roku 2012 zostanie przeprowadzonych 5 cykli szko-
leniowych specjalistycznych oraz moduły szkoleniowe 
o tematyce przygotowującej do realizacji zadań okre-
ślonych ustawą, poprawy jakości działania w sektorze 
problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kom-
petencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne 
ww. pracowników.

CyKlE SzKOlEniOWE SPECjaliStyCznE:

1. Praca z osobą niepełnosprawną – celem szkole-
nia jest pogłębienie wiedzy na temat specyfiki 
pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem obowiązujących regulacji 
prawnych, pracy z klientami z różnym typem nie-
pełnosprawności oraz planowania kariery osoby 
niepełnosprawnej.

Planowana 1 gr. – 15 os.

2. opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z ele-
mentami fizjoterapii – celem szkolenia jest posze-
rzenie wiedzy uczestników na temat opieki nad oso-
bami starszymi i fizjoterapii (teoria i praktyka).

Planowana 1 gr. – 15 os.

3. Zatrudnienie wspierane z elementami job-coachin-
gu – celem szkolenia jest nabycie przez uczestników 
wiedzy i umiejętności pracy z klientem w ramach za-
trudnienia wspieranego z elementami job-coachin-
gu. Szkolenie skierowane do pracowników ośrodków 

REalizaCja PROjEKtU 
SyStEmOWEgO ROPS W OPOlU 
pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji 
społecznej w województwie opolskim” w 2012 roku.
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nia woj. opolskiego, w celu nawiązania efektywnej 
współpracy (udzielenia kompleksowego wsparcia) 
wobec tego samego klienta.

Planowana 1 gr. – 16 os.

4. język migowy – poziom podstawowy – celem kursu 
jest nabycie przez uczestników umiejętności umoż-
liwiających podstawową komunikację z osobami 
niesłyszącymi.

Planowane 2 gr. x 15 os.

5. asystent rodziny – celem szkolenia jest profesjonal-
ne przygotowanie do pracy jako asystent rodziny 
i zdobycie uprawnień zawodowych zgodnie z wy-
mogami obowiązującej ustawy o pieczy zastępczej.

Planowana – 1 gr. – 12 os.

SzKOlEnia SPECjaliStyCznE z mEtOD PRaCy 
SOCjalnEj:

1. Superwizja dla pracowników socjalnych, współpraca 
z rodzinami zastępczymi – celem szkolenia jest po-
szerzenie wiedzy na temat problemów z jakimi bory-
kają się dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 
pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezbędnej przy 
organizowaniu rodzinnej opieki zastępczej, zdobycie 
wiedzy w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonal-
nymi i sprawiającymi trudności wychowawcze oraz 
rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej w ramach 
lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Planowana 1 gr. – 15 os.

2. Zastosowanie arteterapii w pracy z podopiecznymi 
DPS/ŚDS – celem szkolenia jest wyposażenie uczest-
ników w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu 
arteterapii, która umożliwi im włączanie różnych 
technik arteterapeutycznych do własnego warsztatu 
pracy z podopiecznymi.

Planowana 1 gr. – 15 os.

3. Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego 
rodziną – celem szkolenia jest podniesienie wiedzy 
dotyczącej problematyki związanej z zaburzeniami 
i chorobami psychicznymi, jak również rozwój i tre-
ning umiejętności w zakresie realizowania właści-
wych form kontaktu z osobą dotkniętą zaburzenia-
mi lub chorobą psychiczną.

Planowane 2 gr. x 20 os. 

4. muzykoterapia – sposoby wykorzystania muzy-
ki w pracy z osobami niepełnosprawnymi – ce-
lem szkolenia jest praktyczne poznanie technik 

muzykoterapeutycznych przydatnych w pracy z oso-
bą niepełnosprawną, wzbogacenie i urozmaicenie 
warsztatu pracy.

Planowana 1 gr. – 15 os.

5. Pogotowie rodzinne – praca ze stresem traumatycz-
nym odseparowanego dziecka – celem szkolenia 
jest zapoznanie uczestników z problematyką ze-
społu ostrego stresu i zaburzenia po stresie trauma-
tycznym dziecka, metodami diagnozy, czynnikami 
ryzyka, strategiami interwencji i metodami pracy 
terapeutycznej.

 Planowana 1 gr. – 15 os.

6. Praca z trudnym klientem – celem szkolenia jest za-
poznanie uczestników z podstawowymi zasadami 
prowadzenia rozmów, negocjacji, komunikacji oraz 
zachowań asertywnych z elementami samoobrony 
w pracy pracownika socjalnego.

Planowane 2 gr. x 14 os.

7. Zatrudnienie wspierane i kontrakty socjalne – wy-
zwanie dla wspólnych działań urzędów pracy i oPS 
– celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu zatrudnienia wspieranego i kontraktów so-
cjalnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się 
z ramami prawnymi zatrudnienia wspieranego i kon-
traktów socjalnych, kompetencjami poszczególnych 
instytucji w realizacji zatrudnienia wspieranego oraz 
zasadami pracy z klientem i pracodawcami biorącymi 
udział w zatrudnieniu wspieranym.

Planowane 2 gr. x 16 os.

SzKOlEnia z zaKRESU ORganizaCji 
i zaRząDzania:

1. organizator rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
dla pracowników PcPr – celem szkolenia jest przed-
stawienie oraz omówienie najważniejszych założeń 
ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 
w kontekście nowych zadań dla powiatu. Podczas 
szkolenia uczestnicy zapoznają się z zadaniami ad-
ministracji publicznej w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, zasadami finansowania, 
zadaniami w zakresie postępowania adopcyjnego, 
formami rodzinnej pieczy zastępczej, organizacją 
i zasadami działania zespołu ds. pieczy zastępczej 
oraz rolą i zadaniami koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej.

Planowana 1 gr. – 15 os.

2. Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie – 
nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastęp-
czej dla pracowników oPS – celem szkolenia jest 
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raniu rodzin i pieczy zastępczej, a w szczególności 
omówienie wprowadzonych nowymi przepisami 
instytucji, z którymi na co dzień spotyka gmina jako 
organizator wsparcia i pracy z rodziną m.in. asystent 
rodziny oraz rodziny wspierającej.

Planowane 2 gr. x 15 os.

3. Kodeks Postępowania administracyjnego w prakty-
ce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem 
nowelizacji – Szkolenie ma na celu pogłębienie i uak-
tualnienie wiedzy pracowników jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej poprzez pogłębienie 
i uaktualnienie wiedzy w obszarze prawidłowego 
stosowania KPa.

Planowane 2 gr. x 20 os.

4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po 
zmianach – celem szkolenia jest omówienie wszyst-
kich najbardziej aktualnych problemów dotyczących 
Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Planowana 1 gr. – 20 os.

5. Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego – celem szkole-
nia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu 
koordynacji świadczeń rodzinnych na podstawie 
przepisów unii europejskiej w przedmiocie zabez-
pieczenia społecznego dla osób przemieszczających 
się w ramach wspólnoty.

Planowana 1 gr. – 20 os.

6. Budżet zadaniowy – Szkolenie ma na celu prezenta-
cje obszarów związanych z procedurami zarządzania 
poprzez budżetowanie zadaniowe. Szkolenie skiero-
wane jest do księgowych w jednostkach pomocy 
i integracji społecznej.

Planowana 1 gr. – 15 os.

7. Zmiany w procedurze „niebieskiej Karty” – celem 
szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym 
rozporządzeniem w sprawie procedury „niebieskiej 
Karty” oraz wzorami formularzy „niebieska Karta”, 
które przygotowało ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej.

Planowane 2 gr. x 15 os.

KSztałtOWaniE POStaW i UmiEjętnOśCi 
SPOłECznyCh KaDRy POmOCy i intEgRaCji 
SPOłECznEj.

1. mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu 
pracy, w tym ze względu na płeć – celem szkolenia 
jest przybliżenie uczestnikom zjawiska mobbingu, 

molestowania oraz dyskryminacji w miejscu pra-
cy aby móc rozpoznać i poradzić sobie w każdej 
sytuacji.

Planowane 2 gr. x 15 os.

2.  mobbing, molestowanie i dyskryminacja w miejscu 
pracy, a inne zjawiska przemocy i konfliktu cz. ii (pra-
cownicy roPS). Program ii części szkolenia dla pra-
cowników roPS w opolu z zakresu różnych innych 
zjawisk przemocy i konfliktów w miejscu pracy. 

Planowane 2 gr. – 15 os. 

3. trening głosu. jak mówić, aby cię słuchali? – celem 
szkolenia jest nabycie umiejętności bezpieczne-
go dla zdrowia posługiwania się narządem mowy, 
nabycie umiejętności poprawnego i zrozumiałego 
wypowiadania się. uczestnicy szkolenia dokonają 
szczegółowej analizy indywidualnego stylu komu-
nikacji, następnie poznają zasady emisji głosu, od-
powiedniego oddechu, poznają style mówienia oraz 
odbędą szereg ćwiczeń praktycznych. 

Planowane 2gr. x 15 os.

4. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespo-
le – celem szkolenia jest poznanie natury konflik-
tu, jego budowy i dynamiki rozwoju, doskonalenie 
umiejętności rozpoznania mechanizmów leżących 
u podłoża konfliktu, pogłębienie kompetencji do-
tyczących konstruktywnej komunikacji, kształcenie 
umiejętności związanych z docieraniem do rzeczy-
wistych przyczyn konfliktu, rozpoznanie różnych 
strategii rozwiązywania konfliktów, rozszerzenie 
wiedzy na temat strategii uwzględniających po-
trzeby obu stron konfliktu, rozwijanie umiejętno-
ści związanych ze stosowaniem rozwiązania typu 
„wygrany-wygrany”, usystematyzowanie wiedzy na 
temat etapów procesu mediacji, roli mediatora i po-
tencjalnych korzyści.

Planowana 1 gr. – 15 os.

SPECjaliStyCznE DORaDztWO

Głównym zadaniem doradztwa specjalistycznego jest 
świadczenie usług doradczych pracownikom ops i pcpr 
z zakresu rozwoju form aktywnej integracji, kierun-
ków rozwoju pracy socjalnej, form środowiskowej pra-
cy socjalnej, metodyki i form pracy z rodziną i grupą: 
analiza potrzeb w grupie klientów i dobór wsparcia, 
a także w zakresie prawidłowego realizowania i moni-
toringu zadań przewidzianych dla instytucji pomocy 
i integracji społecznej w ramach Po Kl, w tym również 
diagnoza potrzeb grup docelowych i doboru adekwat-
nych do potrzeb i możliwości uczestników form wspar-
cia w projektach Po Kl. W ramach doradztwa udziela 
się także konsultacji merytorycznych przygotowanych 
przez ops i pcpr wniosków o dofinansowanie w zakresie 
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problemów społecznych w regionie. Ponadto podczas 
doradztwa poruszana jest kwestia przyczyn niestosowa-
nia środowiskowej pracy socjalnej i małej ilości stosowa-
nia Programu aktywności lokalnej.

Doradcy w ramach ww. usług kontaktują się z ops – ami, 
które dotychczas nie przystąpiły do realizacji projektów 
systemowych i proponują pomoc przy ich realizacji i skła-
daniu wniosków w 2012r., która obejmie min. diagnozę 
potrzeb grup odbiorców projektu, a następnie dobór od-
powiednich instrumentów aktywnej integracji, tworzenie 
niezbędnych dokumentów kwalifikujących uczestników 
zgodnie z wytycznymi Po Kl itp. jednocześnie doradcy 
udzielają pomocy na rzecz prawidłowej realizacji, monito-
ringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji po-
mocy i integracji społecznej w ramach Po Kl.

W ramach specjalistycznego doradztwa planuje się prze-
prowadzenie min.100 godz. konsultacji z min. 30 pra-
cownikami ops i pcpr.

KamPania PROmOCyjnO-inFORmaCyjna O za-
SięgU REgiOnalnym

Głównym celem tego zadania jest upowszechnianie 
wiedzy z zakresu stosowania aktywnych form pomo-
cy integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawo-
dowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Ww. zadanie składa się z trzech 
działań: 

opracowanie, wydanie oraz upowszechnienie „Kwartal-
nika pracowników socjalnych śląska Opolskiego Em-
powermentu”, w którym są zawarte treści na temat roz-
woju form aktywnej integracji, kierunków pracy socjalnej 
i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej oraz 
opracowane nowe formy i narzędzia wsparcia indywidu-
alnego i środowiska klienta pomocy społecznej. W 2012 
r. planuje się wydanie czterech edycji w nakładzie 500 
szt. każda. 

Wydanie min. 49 – 4-stronicowych dodatków w nto 
pt. „integracja bez barier” oraz min. 2000 e-wydań na 
stronie www. tematyka wkładki dotyczy problematyki 
osób niepełnosprawnych, ale także innych grup osób 
wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

opracowanie i wydanie broszury pt. „Droga do adopcji” 
(500 szt.), która przybliży procedury i warunki adopcji 
i opieki zastępczej w regionie oraz zorganizowanie pik-
niku dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, który ma na 
celu integrację środowisk rodzinnych, popularyzację róż-
nych form rodzinnej opieki zastępczej, oraz stwarza moż-
liwość wymiany doświadczeń rodzicielskich – tworzenie 
grup wsparcia.

ROzWój DialOgU, PaRtnERStWa i WSPółPRaCy 
na RzECz PRzECiWDziałania zjaWiSKU WyKlU-
CzEnia SPOłECznEgO

Głównym celem niniejszego zadania jest zrealizowanie 
działań zmierzających do nawiązania dialogu, partner-
stwa, publiczno – społecznego i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na 
poziomie regionalnym. Zadanie to podzielono na dwa 
etapy: 

Etap 1: Zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyj-
nych (2-dniowej oraz 3-dniowej) mających na celu zapo-
znanie uczestników z dobrymi praktykami eS w zakresie 
szeroko pojętego wsparcia dla osób znajdujących się 
w skrajnych sytuacjach życiowych, na przykładzie któ-
rych liderzy będą mogli znaleźć inspiracje i pomysł na 
działania aktywizujące podopiecznych, ponadto są do-
brym przykładem partnerstwa w zakresie kreowania po-
lityki społecznej w gminie, w tym integracji z istniejącym 
instytucjonalnym systemem pomocy społecznej. Wizyty 
skierowane są do liderów instytucji pomocy i integracji 
społecznej oraz ngo. 

Etap 2: Zorganizowanie 2–dniowego seminarium pt. 
„Środowiskowa praca socjalna –organizowanie społecz-
ności lokalnej” dla 70 przedstawicieli ops i pcpr oraz kadr 
prowadzących pracę z rodziną. celem seminarium jest 
wymiana doświadczeń oraz przedstawienie dobrych 
praktyk w zakresie rozwoju standardów usług pomocy 
i integracji społecznej w woj. opolskim.

Plan Działań na RzECz ROzWOjU, PROmOCji 
i UPOWSzEChniania EKOnOmii SPOłECznEj 
W REgiOniE

W ramach zadania planuje się zorganizowanie dwóch 
spotkań z wybranymi przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, ekonomii społecznej, jednostek samo-
rządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu 
i gminy oraz przedsiębiorcami (gr. max 15 osób) w celu 
opracowania wieloletniego regionalnego planu dzia-
łania na rzecz promocji i upowszechniania eS. Plan ten 
będzie określał w szczególności :

•	 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w od-
niesieniu do zakresu objętego programowaniem 
strategicznym,

•	 cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do stra-
tegii rozwoju woj. opolskiego wraz z określonymi 
wskaźnikami,

•	 priorytety oraz kierunki interwencji w regionie,
•	 sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania 

celu głównego i celów szczegółowych,
•	 plan finansowy w tym: źródła finansowania realizacji 

programu, kwotę środków przeznaczonych na finan-
sowanie realizacji programu i podział na poszczegól-
ne priorytety, informacje o wysokości współfinanso-
wania na poziomie programu i priorytetów,

•	 podstawowe założenia realizacji systemu.
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2 czerwca 2012 r. na Strzelnicy myśliwskiej w opolu 
– Grudzicach regionalny ośrodek Polityki Społecznej 
w opolu zorganizował Piknik na rzecz rodzin i rodziciel-
stwa zastępczego. 

czas leci nieubłaganie, ostatnie małe poprawki i wszyst-
ko gotowe !!! Godzina 9.45 i widać już zbliżających się 
pierwszych uczestników pikniku tj. dzieci i dorosłych 
z rodzin zastępczych i adopcyjnych. na wejściu każda 
z osób otrzymuje kupon na bezpłatne napoje, kiełbaski 
i szaszłyki z grilla oraz program pikniku. Do godziny 10.00 
cały plac jest zapełniony uśmiechniętymi rodzicami i we-
soło bawiącymi się dziećmi. już na początku mogą one 
korzystać z przygotowanej trampoliny (batuty) do ska-
kania oraz dużej dmuchanej zjeżdżalni przy, których nad 
bezpieczeństwem „szalejących” dzieci czuwają pracowni-
cy z obsługi. nieopodal placu zabaw czeka w gotowości 
karetka z ratownikami medycznymi, tak że każda osoba 
może się czuć bezpieczna i pewna fachowej pomocy 
w razie jakichkolwiek wypadków. natomiast w dużym 
namiocie czekają pięknie zastawione stoły na posiłek 
i miejsce do zabaw dla dzieci.

Wreszcie wybija 10.15 więc nastał czas rozpoczęcia 
i przywitania 360 przybyłych uczestników pikniku zor-
ganizowanego w związku z przypadającym na dzień 30 
maja Dniem rodzicielstwa Zastępczego, który jako pol-
skie święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy uchwa-
ły Sejmu rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 
r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem rodzicielstwa 

Zastępczego. Zastępca Dyrektora roPS w opolu Pani 
agnieszka Gabruk-teodorowicz wraz z Zastępcą Dyrek-
tora moPr w opolu Panią małgorzatą Kozak wita wszyst-
kich uczestników życząc miłej zabawy i wielu wygranych 
w konkursach. 

Godzina 10.30 i przechodzimy do części artystyczno-
-rozrywkowej, którą prowadzi konferansjer wraz z trzema 
pomocnikami animatorami. już na samym początku we-
sołą muzyką i uśmiechem zapraszają wszystkie dzieci do 
wspólnego tańca i śpiewu. cały piknik obfituje w wiele 
atrakcji dla najmłodszych, i nie tylko, bo wielu dorosłych 
może również uczestniczyć w grach i zabawach wraz ze 
swoimi pociechami. 

Do 12.30 trwają gry i zabawy ruchowe takie jak: jestem 
z zoo (naśladowanie zwierząt i ich głosów), tańczymy 
labado, chodzi lisek koło drogi, koziołek u babci, złap 
zająca, strusie jajo, barani skok, wędkowanie, siedmiomi-
lowe buty, wyścig z kurzym jajem, marsz na orientację. 
Konferansjer – Pan andrzej gorąco zaprasza do udziału 
wszystkich chętnych zabawnie komentując poczynania 
odważnych biorących udział w zabawach, a dookoła sły-
chać szczery i radosny śmiech dzieci.

następnie do 13.00 odbywają się zawody i konkursy spor-
towe takie jak : przeciąganie liny, skakanki, rzucanie piłką 
do celu, rzucanie obręczą w kształcie koła. tutaj ruszają 
ochoczo dzieci wraz ze swoimi rodzicami i z dużym zapa-
łem biorą udział w przygotowanych konkurencjach. Po 
tych wyczerpujących zajęciach w ten piękny słoneczny 

WyDaRzEnia
Piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego, 
zorganizowany przez roPS w opolu w ramach 
realizowanego projektu systemowego pt. „ Podnoszenie 
kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej 
w województwie opolskim”, Poddziałanie 7.1.3 Po Kl. 
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dzień wiele osób decyduje się odpocząć i posilić smacz-
nymi rumianymi kiełbaskami i kolorowymi szaszłykami 
popijając przygotowane napoje.

W trakcie pikniku swoją obecnością zaszczycił nas Wi-
cemarszałek Województwa opolskiego Pan roman Ko-
lek, który wita się z uśmiechem z uczestnikami pikniku, 
a następnie bardzo żywo dopinguje dzieci biorące udział 
w konkursach. nad całą realizacją i przebiegiem czuwa 
Dyrektor regionalnego ośrodka Polityki Społecznej 

w opolu Pan adam różycki, chętnie rozmawiając zarów-
no z uczestnikami dorosłymi, jak i z dziećmi, posyłając do 
wszystkich ciepły i serdeczny uśmiech. Wśród uczestni-
ków widać również spacerującego Dyrektora miejskiego 
ośrodka Pomocy rodzinie Pana Zdzisława markiewicza, 
który wspierał swoimi działaniami przygotowanie drob-
nych nagród dla uczestników pikniku.

Wieje lekki wietrzyk, słońce przebija się przez małe 
obłoczki, a do 14.40 rozbawione dzieci nadal aktywnie 
biorą udział w trwających właśnie turniejach wiedzy, 
grach planszowych oraz konkursach muzycznych indy-
widualnych i grupowych. Wiele radości daje odebranie 
drobnych nagród w postaci lizaków, napoi czy znaczków 
odblaskowych na tornister. Dodatkową atrakcją jest po-
kaz iluzji oraz występ wicemistrza we freestylu futbolo-
wym Dawida Krzyżowicza.

niestety nieubłaganie czas mija i dobiega końca przygo-
towana impreza. Wybija godzina 15:00, a nadal słychać 
radość zarówno rodziców, jak i rozbawionych dzieci. Pa-
trząc ile radości dał wszystkim uczestnikom piknik i tym 
dużym i tym małym można z zadowoleniem przyznać, że 
włożony wysiłek w przygotowanie tego przedsięwzięcia 
nie poszedł na marne. 

już od 25 lat dzieci i młodzież 
z województwa opolskiego 
zgłaszają swoje kandydatury 
do opolskiego medalu „Ser-
ce Dziecku”. odznaczenie to 
przyznawane jest osobom do-

rosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły za-
ufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów 
medalu dokonuje Dziecięco – młodzieżowa Kapituła 
działająca pod patronatem marszałka Województwa 
opolskiego. całością spraw organizacyjnych związanych 

z przyznawaniem medalu zajmuje się regionalny ośro-
dek Polityki Społecznej w opolu.

Kandydaci na członków Kapituły zostali wybrani z grona 
przewodniczących samorządów uczniowskich, zgłoszo-
nych przez dyrektorów szkół. marszałek Województwa 
opolskiego Zarządzeniem nr 94/2012 z dnia 23 maja 
2012 r. w sprawie powołania Dziecięco – Młodzieżowej 
Kapituły Tytułu Serce Dziecku dokonał wyboru członków 
Kapituły w składzie: 

medal „Serce Dziecku”
Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce

C.K. Norwid
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w opolu,

2. julia Stefaniszyn – przedstawiciel PSP nr 29 w opolu,
3. Karol fachet – przedstawiciel PG nr 4 w opolu,
4. natalia musialska – przedstawiciel PG nr 5 w opolu,
5. Dagmara Gątkiewicz – przedstawiciel lo nr iii 

w opolu,
6. ryszard atamańczuk – przedstawiciel ZSe w opolu.

W tym roku Dziecięco-młodzieżowa Kapituła przyznała 
wyróżnienie 3 osobom, tj.:

1. Pani Sybilli fusiarz – Prezes Stowarzyszenia „Bariery” 
w izbicku, dla której wnioskiem o nadanie medalu 
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Gminy izbicko,

2. Pani iwonie Gorczyńskiej – Przewodniczącej Sto-
warzyszenia inicjatywa Wobec Zagrożeń „nePSiS” 
w Praszce, dla której z wnioskiem o nadanie meda-
lu wystąpili podopieczni Świetlicy terapeutycznej 
z Praszki,

3. Panu czesławowi Wojciechowskiemu – trenerowi 
uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” w opolu, 
dla którego z wnioskiem o nadanie medalu wystą-
pili zawodnicy uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Start” w opolu.

uroczysta ceremonia dekoracji tegorocznych Kawalerów 
tytułu „Serce Dziecku” odbyła się 3 czerwca br. podczas 
XViii festynu fundacji „Dom rodzinnej rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem mózgowym” na Placu Wolności 
w opolu. Dekoracji osób odznaczonych dokonała Barbara 
Kamińska – członek Zarządu Województwa, adam 
różycki – Dyrektor roPS w opolu, prof. dr hab. Stanisław 
Stadniczeńko – twórca i pomysłodawca medalu „Serce 
Dziecku” oraz uczennica Katarzyna cichecka – przedsta-
wiciel Dziecięco – młodzieżowej Kapituły.

Od lewej: Barbara Kamińska, członek zarządu województwa, Czesław Wojciechowski, Sybilla Fusiarz i Iwona Gorczyńska
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Pracownik socjalny działa na rzecz jednostek, rodzin, 
grup i środowiska społecznego znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. a jak w rzeczywistości 
wygląda praca socjalna na co dzień?

na co dzień pracownik socjalny wykonuje przede wszyst-
kim pracę administracyjną, ponieważ wnioski o pomoc 
niejednokrotnie składają się z wielu dokumentów (za-
świadczeń z ZuS, PuP, od komornika, wyroków sądo-
wych, zaświadczeń lekarskich, decyzji administracyjnych 
um, itp.). Wielokrotnie wywiad środowiskowy liczy po-
nad 30 różnych dokumentów. czasami odnoszę wraże-
nie, że mamy do czynienia z przerostem formy nad treś-
cią, choć zdaję sobie sprawę, że są to publiczne pieniądze 
i trzeba udokumentować ich wydawanie, ale jest to też 
brak zaufania do pracownika socjalnego ponieważ to on 
zna rodzinę i środowisko, w którym ona żyje i wydaje mi 
się, że nie zawsze jest potrzebna tak duża ilość różnych 
dokumentów, zwłaszcza, że samo opieczętowanie doku-
mentów zajmuje sporo czasu. Ponadto to często właśnie 
my musimy występować do instytucji w celu zgroma-
dzenia owej dokumentacji, co też zajmuje czas. tak więc 
czasami brak jest czasu na „prawdziwą” pracę socjalną 
w środowisku tzn. na udzielanie wsparcia oraz takie od-
działywanie na rodziny i osoby samotne aby same były 
w stanie przezwyciężyć swoje trudności życiowe, po pro-
stu usamodzielnianie osób samotnych i rodzin.

jakie według Pana są zalety i wady pracy socjalnej?

tej prawdziwej pracy socjalnej jest po prostu za mało 
i jest to podstawowa wada. natomiast zaletą z pewnoś-
cią jest pomoc ludziom w przezwyciężeniu ich trudności 
i gdy to się udaje, co nie jest wcale takie szybkie i proste 
(opór, niechęć i nieufność ludzi którym próbujemy po-
móc), to daje to również bardzo dużą satysfakcję i radość, 
że komuś się powiodło.

Co należy zmienić w pracy pracowników socjalnych 
aby pomoc społeczna funkcjonowała lepiej?

Poprawić współpracę z instytucjami takimi jak ZuS, PuP, 
Policja itp. Zmniejszyć nakłady pracy administracyjnej 
i dać większe kompetencje pracownikowi socjalnemu. 

Czy mężczyzna może być dobrym pracownikiem so-
cjalnym, czy to raczej zawód dla kobiety?

myślę, że jest to bez znaczenia, liczą się predyspozycje PS 
i wydaje mi się, że mężczyźni są wręcz niezbędni w tak 

mocno sfeminizowanym zawodzie, bo często z innej 
strony mogą naświetlić daną sprawę.

Co Pan sądzi na temat stereotypowego postrzegania 
zawodów kobiecych i męskich mowa o pracy pracow-
nika socjalnego? Czy to jest tendencja, która na dzień 
dzisiejszy zanika?

myślę, że tendencja postrzegania PS jako zawodu typo-
wego dla kobiet zanika i tak jak już wyżej wspomniałem 
praca mężczyzn w tym zawodzie może tylko pomóc. 
W naszym ośrodku pracuje coraz więcej mężczyzn na sta-
nowisku pracownika socjalnego, obecnie chyba trzech, 
jednak nie jestem za ustanawianiem parytetu ponieważ 
jak już wspomniałem liczą się predyspozycje PS. choć 
z drugiej strony mężczyźni nie będą tak chętnie podej-
mowali tej pracy ponieważ nie jest ona najlepiej płatna.

ROzmOWy z CiEKaWymi lUDŹmi 
rozmowa z tomaszem Świsulskim  
– pracownikiem socjalnym miejskiego ośrodka  
Pomocy rodzinie w opolu  
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ficznym. jakimi cechami charakteru powinien odzna-
czać się pracownik socjalny?

Pracownik socjalny powinien mieć wiedzę i to nie tylko 
ograniczającą się do ustawy o pomocy społecznej ale 
również z wielu różnych dziedzin oraz musi wiedzieć 
gdzie czego szukać. Ponadto powinien być cierpliwy za-
równo w zwykłych kontaktach z ludźmi jak i empatyczny 
i nie liczyć na szybkie rezultaty w swojej pracy socjalnej. 
Być uczciwy, konsekwentny a zarazem elastyczny w dzia-
łaniu. no i moim zdaniem powinien umieć „oddzielić” 
pracę od domu, aby nie „przynosić roboty do domu”, 
mieć odskocznię, pasję, hobby które po pracy pozwalały-
by się „zresetować”. Pracownik socjalny powinien być od-
porny na pracę w stresie tj. naciski szefa, naciski klientów, 
terminy administracyjne. jeSt to BarDZo WaŻne!

jaki jest Pana największy sukces zawodowy?

takie wielkie i spektakularne sukcesy to raczej rzadkość. 
Staram się cieszyć drobiazgami z tego, że ludziom zaczy-
na się układać, że dzięki mojemu wsparciu coś osiągnęli 
(dostali pracę, wyremontowali mieszkanie czy podję-
li leczenie odwykowe itp.). jednak jednym z większych 
moich sukcesów po ponad trzech latach intensywnej 
pracy, jest usamodzielnienie wielodzietnej rodziny, która 
była wieloletnim i roszczeniowym beneficjentem nasze-
go ośrodka. rodzina nie tak dawno przeprowadziła się 
z mieszkania socjalnego do większego komunalnego, 
które sama wyremontowała. Ponadto ojciec rodziny dłu-
goletni bezrobotny znalazł pracę i potrafi ją utrzymać.

 
Dziękuję za rozmowę 

 ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przy ulicy 
Damrota 2 od lat stara się oprócz zadań realizowanych 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej podejmować skuteczne działania non profit 
o różnym zasięgu i charakterze. Przykładem takich dzia-
łań jest praktykowane od 1990 roku organizowanie wigi-
lii dla osób samotnych i chorych z terenu gminy Krapko-
wice. Wszystkie środki finansowe na realizację wieczoru 
wigilijnego są pozyskiwane od zaprzyjaźnionych spon-
sorów, z którymi utrzymujemy dobrą współpracę od 
ponad 20 lat. Działania te podejmujemy również przy 
współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Krapkowicach. Spotkania te mają zawsze wyjątkowy 

i niepowtarzalny charakter. Dzięki hojności Sponsorów 
udaje się nam również każdego z uczestników spotkania 
obdarować prezentem. Są to przeważnie paczki z arty-
kułami żywnościowymi. niepełnosprawni uczestnicy 
ŚDS w Krapkowicach corocznie przygotowują i prezen-
tują bożonarodzeniowe jasełka. Spotkania wigilijne cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem a ludzie biorący 
w nich udział już kilka miesięcy wcześniej dopytują czy 
takie spotkanie znów  się odbędzie. mamy nadzieję, że 
nasi Dobroczyńcy będą nam zawsze sprzyjać i nadal bę-
dziemy mogli pielęgnować te spotkania. oPS w Krapko-
wicach szczególną uwagę poświęca problemom związa-
nym z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną 
zarówno osób indywidualnych jak i opiekunów (rodzi-
ców) dzieci niepełnosprawnych. W działaniach ośrod-
ka jest to szczególna grupa odbiorców ze względu na 
znacznie ograniczone możliwości zaspakajania specy-
ficznych i często nieosiągalnych potrzeb. Praktykujemy 
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych poprzez 
fundacje i stowarzyszenia. Dobrym przykładem jest 
pozyskanie środków finansowych na windę dla dwóch 
niepełnosprawnych dziewczynek czy pozyskanie środ-
ków finansowych na drogie leczenie młodej dziewczyny 
chorej na raka, zdobycie środków na turnusy rehabilita-
cyjne dla ciężko chorych dzieci. Przykładów można by tu 
było jeszcze wymienić wiele. Dzięki zaangażowaniu oraz 
chęci niesienia pomocy możemy obserwować zmianę 
rzeczywistości tych osób na lepszą. to dla nas jest naj-
większy sukces i radość. Prowadząca dział usług opie-
kuńczych przy tutejszym oPS Pani Dorota Dobiecka stała 

DOBRE PRaKtyKi
„ Pomaganie innym może mieć „piękne” oblicze”

Marlena Kornaś 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  

Grupa rodziców przed wyjazdem do Fitness Klubu
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kań pod hasłem „Pomaganie innym może mieć „piękne 
„ oblicze”. Spotkania odbywały się na przełomie marca-
-kwietnia 2012r. adresatami tej akcji byli rodzice dzieci 
niepełnosprawnych zarówno korzystających ze specjali-
stycznych usług opiekuńczych jak i podopiecznych tut. 
ośrodka. Spotkania miały na celu oderwanie rodziców 
od trudnej rzeczywistości oraz pokazanie, w jaki sposób 
zorganizować współpracę z rodziną, aby znaleźć dla sie-
bie chwilę wytchnienia, umożliwić sobie zaspokojenie 
własnych potrzeb oraz regenerację sił, tak niezbędną 
w opiece zwłaszcza nad niepełnosprawnym i chorym 
dzieckiem.

 Pierwsze ze spotkań zorganizowane było w Klubie fit-
ness w Krapkowicach gdzie uczestnicy mieli możliwość 
skorzystać pod okiem trenera z ćwiczeń siłowych oraz 
ćwiczeń cardio dopasowanych indywidualnie do ich po-
trzeb i możliwości. Spotkanie miało za zadanie oprócz 
przyjemności, zwrócić szczególną uwagę na aspekt 
związany z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Zapla-
nowano również możliwość bezpłatnego uczestnictwa 
w porannych zajęciach „Zdrowy kręgosłup” gdzie osoby 
uczyły się jak zadbać i pielęgnować właściwą sylwetkę 
i jak trenować mięśnie posturalne. Kolejnym ze spotkań 
była wizyta w dwóch salonach fryzjerskich w Krapkowi-
cach gdzie rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu 
gminy Krapkowice, mogli skorzystać z bezpłatnych usług 
fryzjerskich. Właściciele salonów dołożyli wszelkich sta-
rań, aby osoby czuły się wyjątkowo i przede wszystkim 
były zadowolone z usług. udzielano fachowych porad 
dotyczących stylizacji i pielęgnacji włosów.

Spotkanie uatrakcyjniono pokazem umiejętności fryzjer-
skich – w powietrzu fruwały szczotki, grzebienie i inne 
akcesoria fryzjerskie. Stworzony klimat zaufania dopro-
wadził do tego, że osoby przełamały strach i poddały się 
bez lęku zmianom w swoim wyglądzie. jak się okazało 
„nie taki diabeł straszny jak go malują”. Zmiany te bardzo 
korzystnie wpłynęły na samopoczucie rodziców, którzy 
byli szalenie zadowoleni z nowego widoku po tamtej 
stronie lustra. Spotkania w salonach fryzjerskich spowo-
dowały, iż dla każdego rodzica, hermetyczny i na co dzień 
zamknięty świat skupiony wokół dziecka i problemów 

związanych z jego niepełnosprawnością przestał na 
chwilę istnieć. rodzice mogli poczuć się zrelaksowani 
i oderwani od trudnej rzeczywistości. Kolejne ze spotkań 
miały miejsce w salonach kosmetycznych gdzie uczest-
nicy mieli możliwość poddać się bezpłatnie ogólnym 
zabiegom upiększającym urodę w połączeniu z profe-
sjonalną, indywidualną poradą kosmetyczną, dotyczącą 
prawidłowego dbania o cerę. Dla niektórych z osób była 
to pierwsza w życiu wizyta w salonie kosmetycznym. Pa-
nie były bardzo zadowolone i jednocześnie zaskoczone, 
jak w łatwy i tani sposób mogą wyglądać pięknie. Do-
datkowo przygotowano pokaz kosmetyków, na którym 
każdy z uczestników miał możliwość wypróbować ich na 
własnej skórze. Spotkanie umilił słodki poczęstunek.

 Dzięki ogromnym staraniom Pani Doroty Dobieckiej 
również pomyślnie udało się zrealizować akcję „Łazienka 
pod choinkę”, która zakończyła się sukcesem w grudniu 
2011r. Była ona skierowana do wielodzietnej rodziny 
z terenu Krapkowic. Dzięki kreatywności i ogromnej de-
terminacji udało się przywrócić rodzinę do normalnego 
funkcjonowania. W mieszkaniu zrobiono łazienkę oraz 
aneks kuchenny, do których została doprowadzona 
energia elektryczna i podłączono odpływy. Łazienka zo-
stała wyposażona w armaturę i wykafelkowana. aneks 
kuchenny wyposażony został w meble oraz zlewozmy-
wak. Środki finansowe na ten cel zostały w całości rów-
nież pozyskane od sponsorów. Kafelkowanie łazienki 
wykonał nieodpłatnie mieszkaniec Krapkowic.

Pracę w pomocy społecznej wyznaczają akty norma-
tywne i jednocześnie to właśnie one często hamują 
udzielanie pomocy na szeroką skalę tam gdzie jest ona 

Pan Tadeusz R. podczas zabiegów fryzjerskich

Grupa rodziców z opiekunem u fryzjera
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najbardziej potrzebna i przyniosłaby skutek. na co dzień 
spotykamy się z ludzkimi dramatami i sytuacjami osób 
uwikłanych w różne sytuacje życiowe. ograniczone moż-
liwości finansowe ośrodków pokazują nam, że niezbęd-
ne jest poszukiwanie wciąż nowych dróg rozwiązywa-
nia problemów. Zdobywanie środków finansowych od 
Sponsorów i zachęcanie ich do współpracy może dać 
ludziom nadzieję oraz szansę na lepsze życie. czasami 
z pozoru to, co wydaje się dla innych normalne np. posia-
danie łazienki czy kuchni w przypadku opisywanej rodzi-
ny bez naszej inicjatywy byłoby absolutnie nieosiągalne. 
Zdobycie środków na windy dla dziewczynek niepełno-
sprawnych sprawiło, że mogą one korzystać codziennie 
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy gdzie 
mają zapewnioną rehabilitację oraz terapię. Protezy, 
dzięki którym osoby mogą chodzić dają na nowo wiarę 
w lepsze jutro. największą nagrodą oraz sensem pracy 
jest obserwowanie zmian w życiu tych ludzi. to napędza 
nas do większej kreatywności oraz pobudza do coraz to 
nowych działań, na które jesteśmy otwarci.

ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach realizując 
niekonwencjonalne formy wsparcia jest dowodem na to, 
że w krapkowickiej pomocy społecznej pracują ludzie –
altruiści, pełni energii, pomysłów i dobrych myśli, że: „za-
wsze się uda”. Dbając o mnogość tych działań stwarzam 
im dobre warunki do podejmowanych działań.

Spotkanie na pokazie kosmetyków

Pani Basia M. podczas ćwiczeń
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UCzEStniCy PROjEKtU:

W ramach przedmiotowego projektu w latach 2009-2011 
wzięło udział 49 osób, w tym: 42 kobiety i 7 mężczyzn, 
39 osób z terenów wiejskich i 4 osoby niepełnosprawne. 
Spośród 49 uczestników projektu 2 osoby były w wieku 
powyżej 55 lat, a 11 osób poniżej 24 lat, zaś ze wzglę-
du na wykształcenie: 22 osoby posiadały wykształcenie 
podstawowe, gimnazjalne lub niższe, 26 osób miało wy-
kształcenie ponadgimnazjalne, a 1 osoba pomaturalne.

CElE PROjEKtU:

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie mar-
ginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwięk-
szenie aktywności zawodowej i społecznej osób bez-
robotnych i nieaktywnych zawodowo z Gminy Branice, 
będących w wieku aktywności zawodowej i korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej.

CElE SzCzEgółOWE załOżOnE W PROjEKCiE:

•	 zwiększenie motywacji do działania, samooceny 
i poczucia wiary we własne siły,

•	 zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdol-
ności interpersonalnych i poziomu integracji spo-
łecznej uczestników projektu,

•	 wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnej,

•	 podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników 
projektu,

•	 zwiększenie potencjału oPS w Branicach poprzez 
zatrudnienie pracownika socjalnego.

WSPółPRaCa z:

•	 Wójtem Gminy Branice,
•	 Powiatowym urzędem Pracy w Głubczycach,
•	 Powiatowym urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu,
•	 innymi ośrodkami Pomocy Społecznej  

w województwie opolskim,
•	 lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
•	 Domem Pomocy Społecznej  

w Klisinie filia Boboluszki,
•	 instytucjami szkoleniowymi.

DOBRE PRaKtyKi 
Projekt systemowy : „aktywni, atrakcyjni, Potrzebni.”

Aneta Kuziora 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
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12 CiEKaWE FORmy WSPaRCia:

•	 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy połą-
czone z konsultacjami indywidualnymi z doradcą 
zawodowym,

•	 bogata oferta kursów zawodowych, m.in. kurs na 
opiekuna osób chorych i starszych, kurs obsługi kas 
fiskalnych, kurs tworzenia i pielęgnacji małych ogro-
dów, kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą 
butli gazowych, 

•	 zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie udziału 
rodzica w zajęciach,

•	 zapewnienie uczestnikom dojazdów na zajęcia,

•	 ciekawe warsztaty zwiększające zdolności interper-
sonalne i poziom integracji społecznej uczestników 
projektu, m.in. kurs autoprezentacji i stylizacji syl-
wetki, kurs zwalczania agresji i konstruktywnego 
rozwiązywania problemów, „sprawdzone rady su-
perniani”, trening umiejętności społecznych,

•	 kurs na prawo jazdy kat. B – zwiększający mobilność 
uczestników projektu, co jest istotne ze względu 
na fakt, iż najbliższe miasta, w których są większe 
możliwości znalezienia pracy, są oddalone o 20-30 
km od gminy Branice. Ponadto prawo jazdy jest dla 
uczestników z obszarów wiejskich przydatne także 
do zapewnienia podstawowych potrzeb, np.: wizy-
ta z dzieckiem u lekarza, gdyż z roku na rok ograni-
czana jest liczba kursów autobusów i w niektórych 
miejscowościach jest już jedynie jedno połączenie 

autobusowe dziennie, a w okresie wakacyjnym nie 
ma żadnej możliwości przemieszczenia się autobu-
sem do najbliższego miasta,

•	 prowadzenie wsparcia dwoma ścieżkami: część 
osób uczestniczy w kontraktach socjalnych, a część 
osób w Programie aktywności lokalnej.

DOBRE PRaKtyKi:

•	 prowadzenie intensywnej akcji promocyjnej (bez-
kosztowej) poprzez informacje w Informatorze Bra-
nickim wydawanym przez urząd Gminy Branice 
oraz badania ankietowe wśród klientów ośrodka 
dot. chęci udziału w projekcie już w grudniu roku 
poprzedzającego realizację projektu systemowego, 

•	 ustalanie działań w projekcie w odpowiedzi na za-
potrzebowanie zgłaszane przez uczestników na 
spotkaniach rekrutacyjnych i w ankietach,
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•	 w celu zmniejszenie ryzyka rezygnacji uczestników 
z udziału w projekcie, ośrodek Pomocy Społecznej 
w Branicach w razie potrzeby zapewnia opiekę nad 
dziećmi oraz dojazd na zajęcia dla uczestników,

•	 współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami w ra-
mach Programu aktywności lokalnej, np. poprzez 
zapewnienie dbałości o estetykę miejscowości 
wspólnie przez uczestników projektu i członków 
stowarzyszeń.

WniOSKi

mocne strony projektu:

najmocniejszą stroną projektu jest dostosowanie dzia-
łań w projekcie do rzeczywistych potrzeb uczestników. 
Dzięki przeprowadzaniu cyklicznych badań ankietowych 
wśród uczestników projektu w celu zidentyfikowaniu ich 
potrzeb możliwe jest następnie dopasowanie adekwat-
nych do tych potrzeb form wsparcia. to zaś zapewnia 
nam niemal 100-procentową frekwencję na zajęciach 
oraz realizację zaplanowanych rezultatów projektu 
także w 100%. uczestnicy nie są bowiem zmuszani do 
uczestnictwa w zajęciach, które ich nie interesują, mając 
jednocześnie świadomość swojego wpływu na kształt 
projektu.

największe sukcesy:

•	 zwiększająca się z roku na rok liczba chętnych do 
udziału w projekcie,

•	 100-procentowa realizacja założonych rezultatów 
projektu.

•	 realizacja projektu w partnerstwie.

Problemy w realizacji:

•	 za mała alokacja projektu w stosunku do liczby zain-
teresowanych udziałem w projekcie,

•	 brak płynności finansowej w przypadku późnego 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Czynniki sukcesu:

•	 zespół projektowy w pełni zaangażowany w realiza-
cję projektu,

•	 kompleksowe wsparcie uczestników projektu,

•	 reagowanie na wszelkie nieprawidłowości oraz pró-
ba rozwiązywania na bieżąco wynikłych problemów, 
aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami, 
a uczestnicy byli zadowoleni, brali pełny i aktywny 
udział w projekcie, a po jego zakończeniu dzięki uzy-
skanym rezultatom sami promowali projekt wśród 
innych klientów oPS. 

CiEKaWOStKa:

W 2011 r. oPS w Branicach realizował projekt systemowy 
w partnerstwie z ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kie-
trzu. Współpraca ośrodków dostarczyła wielu informacji 
na temat plusów partnerstwa. największym z plusów 
była możliwość większego i efektywniejszego wspar-
cia klientów oPS dzięki połączeniu alokacji obu ośrod-
ków i zaproponowaniu większego wachlarza rodzajów 
wsparcia. 
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Diecezjalna fundacja ochrony Życia od wielu lat prowa-
dzi Dom matki i Dziecka, w którym znajdują schronienie 
i wsparcie kobiety samotnie wychowujące dzieci, zmaga-
jące się z różnymi trudnościami życiowymi. Samotne ma-
cierzyństwo jest jednym z poważniejszych problemów 
społecznych. nie oznacza ono jedynie samotnego wy-
chowywania dzieci. to również przejęcie jednostkowej 
odpowiedzialności za zapewnienie rodzinie bytu ma-
terialnego, a także obarczenie się wszelkimi możliwymi 
obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodar-
stwa domowego. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze 
jeden czynnik, czasem najtrudniejszy do pokonania – 
psychiczne obciążenie związane ze społecznym piętnem 
samotnego rodzicielstwa, mającym swoje odzwiercied-
lenie również na rynku pracy. 

W całym kraju pomocy matkom samotnie wychowu-
jącym dzieci udziela m.in. ok. 120 domów samotnych 
matek mających na celu zapewnienie tymczasowego 
schronienia dla kobiet, spodziewających się dziecka, 

lecz odrzuconych przez bliskich oraz tych, które w wy-
niku przemocy ze strony partnerów czy też problemu 
uzależnienia znalazły się w kryzysowej sytuacji rodzinnej 
i zostały zmuszone do opuszczenia swojego miejsca za-
mieszkania razem z dziećmi. nierzadko fakt opuszczenia 
rodzinnej miejscowości wiąże się także z utratą środków 
do życia czy to za sprawą odejścia z pracy, czy też wy-
zwolenia się z jarzma męża lub partnera, który dotąd był 
jedynym żywicielem rodziny. Wg danych obserwatorium 
rynku Pracy WuP opole na terenie woj. opolskiego licz-
ba bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzie-
ci wynosi 3643 osób (dane za orP WuP opole, Vi 2010). 
Z raportu instytutu badawczego SmG/Krc i fundacji 
Świętego mikołaja wynika, że rocznie trafia do tego typu 
placówek około 1100 kobiet z dziećmi. Przytłaczająca 
większość określa siebie jako bezrobotne (70 % wśród 
kobiet w ciąży i 77% wśród matek z dziećmi), tylko kilka 
procent ma jakąś, najczęściej dorywczą pracę, uczy się 
23% kobiet w ciąży i 7% matek z dziećmi. 

DOBRE PRaKtyKi 
Galeria twórczych inspiracji – program aktywizujący  
dla matek samotnie wychowujących dzieci 

Beata Balicka-Błagitka
Dyrektor Biura Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia
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niska aktywność zawodowa tych kobiet wynika m.in. 
ze stereotypowego postrzeganie ról społeczno-zawo-
dowych przez pryzmat płci wśród pracodawców i dużą 
część społeczeństwa, naznaczenie kobiet rolą matki i/lub 
żony zajmującej się domem i wychowywaniem dzieci, 
dyskryminację kobiet młodych, które posiadając dziecko 
„nie należą” do osób w pełni dyspozycyjnych, nierówne 
traktowanie w dostępie do niektórych zawodów i pozycji 
zawodowych, czy trudności w powrocie na rynek pracy 
po dłuższej nieobecności spowodowanej obowiązka-
mi rodzinnymi. Kobiety takie, zajmując się przez wiele 
lat wyłącznie dziećmi i gospodarstwem domowym, nie 
mają większych kwalifikacji zawodowych albo posiada-
ją kwalifikacje, które się zdezaktualizowały. Będąc też 
ofiarami przemocy lub młodymi matkami mają bardzo 
niskie poczucie własnej wartości, zaradności osobistej 
i przydatności społecznej, co prowadzi do niemożności 
znalezienia pracy, a jednocześnie nieumiejętności po-
ruszania się po rynku pracy. Borykając się z problemem 
samotnego macierzyństwa nie mogą podjąć aktywnych 
działań z powodu braku możliwości zapewnienia opieki 
dzieciom. Przenikanie się powyższych kwestii powoduje 
wśród nich poczucie alienacji zawodowej i atrofii spo-
łecznej, co z kolei negatywnie wpływa na własną samo-
ocenę i demobilizuje do podjęcia działań przywracają-
cych na rynek pracy.

“Galeria twórczych inspiracji – program aktywizujący dla 
matek samotnie wychowujących dzieci” to projekt finan-
sowany ze środków unii europejskiej, którego celem było 
zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej ko-
biet z terenu woj. opolskiego będących w trudnej sytuacji 

życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, czę-
sto borykających się z problemem braku pracy i środków 
finansowych do utrzymania siebie i dzieci. Dzięki dużej 
otwartości i zaangażowaniu dyrektora fundacji – ks. je-
rzego Dzierżanowskiego, siostry dyrektor Domu matki 
i Dziecka oraz jego pracowników i wolontariuszy wiele 
kobiet zyskało szansę na zmianę świadomości w kontek-
ście kształtowania własnej kariery zawodowej.

Działania aktywizujące i wspierające w powrocie na ry-
nek pracy odbywały się w dwóch etapach. Pierwszym 
z nich była reintegracja społeczna, w ramach której bene-
ficjentki otrzymały pomoc prawną i psychologiczną, by 
móc przezwyciężyć własne lęki, uporać się z problemami 
i spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Drugi etap polegał na 
readaptacji zawodowej. oprócz zajęć z doradztwa zawo-
dowego, pozwalających uczestniczkom projektu na po-
znanie własnych predyspozycji zawodowych, mocnych 
i słabych stron oraz nabycie umiejętności sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji, w pro-
gramie zaplanowano również szkolenia w zakresie sty-
lizacji paznokci, technik robienia biżuterii, decoupage’u, 
scrapbookingu, patchworku i innych technik szycia oraz 
zdobiennictwa artystycznego, haftu komputerowego 
czy technik laserowego grawerowania i wycinania. Wy-
bór tematyki szkoleń zawodowych podyktowany był 
stale zwiększającym się popytem na ręcznie wykony-
wane ozdoby, biżuterię, albumy, różnego rodzaju kartki 
okolicznościowe, coraz bardziej popularne ozdabianie 
paznokci. ten rodzaj zajęć miał pozwolić równocześnie 
matkom samotnie wychowującym dzieci na połączenie 
pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. 
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realizacja projektu spotkała się z bardzo dużym zainte-
resowaniem nie tylko beneficjentek, ale także osób i in-
stytucji z zewnątrz. Kobiety uczestniczące w programie 
podniosły swoją samoocenę, nauczyły się odpowiedzial-
ności oraz systematyczności w pracy. nabyły umiejęt-
ności, które wykorzystują na co dzień, a ponadto spra-
wia im to dużo przyjemności i daje wielką satysfakcję. 
część pań odnalazła już w tej dziedzinie źródło swojego 
utrzymania.

istotnym efektem realizacji pro-
jektu było także utworzenie 
Galerii twórczych inspiracji dla 
ekspozycji produktów wykona-
nych podczas szkoleń. Dzięki do-
finansowaniu z unii europejskiej 
zakupiliśmy regały ekspozycyjne, 
maszyny i urządzenia techniczne 
oraz półprodukty, które pozwoli-
ły nam na uruchomienie tak spe-
cjalistycznego zakresu szkoleń. 
jednocześnie fundacja planuje, 
aby w przyszłości Galeria stała 
się, z jednej strony miejscem na-
bywania nowych umiejętności 
przez osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym, spędza-
nia wolnego czasu i kontaktu 
z ludźmi, a z drugiej – miejscem 

dostępnym dla społeczności lokalnej, prezentującym 
ciekawe pomysły na prezenty dla bliskich, przyjaciół 
i znajomych lub oryginalnych dodatków codziennego 
użytku – przedmiotów dekoracyjnych, użytecznych, 
a jednocześnie wykonanych ze szczególną dbałością 
i starannością. Przedmiotów będących dziełem wyłącz-
nie rąk ludzkich, a więc posiadających własną duszę i wy-
jątkowy koloryt. Swoisty klimat nadawałby im już fakt, iż 
autorami wszystkich pomysłów byłyby osoby, które, wy-
chodząc nierzadko z sytuacji traumatycznych, przepeł-
nionych bólem i cierpieniem, odkrywałyby nowe barwy 
i możliwości własnego rozwoju.

Galeria ma również swój internetowy odpowiednik pod 
adresem www.galeriainspiracji.pl, w którym oglądnąć 
będzie można, a z czasem kupić, biżuterię artystyczną 
ręcznie robioną: bransoletki, broszki, kolczyki, naszyjni-
ki, klipsy, pierścionki, kolie; wyroby znakowane haftem 
komputerowym: ręczniki, fartuszki, serwetki; wyroby 
grawerowane lub wycinane laserowo; wyroby patchwor-
kowe a wśród nich: narzuty geometryczne, florystyczne, 
poduszko-koce, ozdoby okolicznościowe, etui, makaty 
ścienne, podkładki, naszywki na ubrania; kartki okolicz-
nościowe, albumy pamiątkowe itd. chcemy także by ów 
portal gromadził społeczność ludzi z dobrym pomysłem. 
Pomysłem na ciekawy prezent, oryginalną pamiątkę, 
użyteczny przedmiot itp. mamy nadzieję, że przy pomo-
cy życzliwych osób, firm i instytucji uda nam się zreali-
zować nasze plany. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
współpracy: 

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia,  
pl. Katedralny 4, Opole,  

tel. 77 44-10-260 
 e-mail: biuro@dfoz.pl.
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Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim (wg stanu 
na 31 grudnia 2011 r.) to analiza, do określenia której 
wykorzystano tzw. metodę wzorca rozwoju – ekonome-
tryczno-statystyczne narzędzie badawcze pozwalające 
na uporządkowanie wszystkich gmin woj. opolskiego wg 
stopnia zagrożenia tym zjawiskiem, tj. od najbardziej do 
najmniej zagrożonych ubóstwem. 1

UBóStWO W WOj. OPOlSKim i W POlSCE

Z danych opublikowanych przez GuS wynika, że w 2010 r. 
spośród wszystkich regionów kraju woj. opolskie nale-
ży do grupy województw o najniższym odsetku osób 
żyjących poniżej:

•	 minimum egzystencji (ubóstwo skrajne – 3,5 %) – 
średnia dla Polski – 5,7%;

•	 relatywnej granicy ubóstwa (50% przeciętnych, 
miesięcznych wydatków gospodarstw domowych – 
13,3 %), średnia w kraju – 17,1%;

•	 ustawowej granicy ubóstwa (4,7 %) – średnia kra-
jowa – 7,3%.

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z po-
mocy społecznej (ustawowa granica ubóstwa), zgodnie 
z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, winny podle-
gać weryfikacji co 3 lata. od 2006 r. kryteria dochodowe 
nie zmieniły się, co spowodowało, że obecnie wartości te 
są niższe niż minimum egzystencji, określające najniższą 
granicę ubóstwa – ubóstwo skrajne. W 2011r. miesięcz-
na wartość minimum egzystencji dla osoby samotnie 
gospodarującej wyniosła 500,68 zł, a ustawowa granica 
ubóstwa 477 zł. W 4-osobowej rodzinie kryterium do-
chodowe uprawniające do pomocy (351 zł) jest niższe od 
wartości minimum egzystencji dla takiej rodziny (425,74 
zł) o prawie 20%.

1. K. jajuga (red.) ekonometria. metody i analizy problemów  
ekonomicznych, Wrocław 1998 

StOPiEń zagROżEnia UBóStWEm  
W WOj. OPOlSKim – WyniKi BaDania

na podstawie obliczeń dokonanych w oparciu o meto-
dę wzorca rozwoju opracowano „ranking” gmin – od 
najmniej do najbardziej zagrożonych ubóstwem w woj. 
opolskim w 2011 r. Wskaźnik stopnia zagrożenia ubó-
stwem waha się od najniższej wartości w Kamienniku 
(0,424) do najwyższej wartości (1) w reńskiej Wsi.

mapa 1. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opol-
skim. obliczony wg metody wzorca rozwoju (stan na 
31.12.2011 r.)

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim.
Stan na 31 grudnia 2011 r.

tabela 1. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim
     obliczony wg metody wzorca rozwoju – stan na 31.12.2011 – układ gminny

lp. gmina
Wskaźnik miernika rozwoju 

w 2011 r. (stopień zagrożenia 
ubóstwem)

lp. gmina
Wskaźnik miernika rozwoju 

w 2011 r. (stopień zagrożenia 
ubóstwem)

1. Reńska Wieś 1 37. Polska Cerekiew 0,501

2. Prószków 0,982 38. zębowice 0,499

3. izbicko 0,723 39. łambinowice 0,498

4. Chrząstowice 0,693 40. tułowice 0,496

5. turawa 0,631 41. namysłów 0,491
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  metoda wzorca rozwoju pozwoliła ustalić, że wysoki 
stopień zagrożenia ubóstwem w 2011 r. występuje w 34 
gminach opolszczyzny, zlokalizowanych w powiatach:

•	 nyskim (8 gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambi-
nowice, nysa, otmuchów, Paczków, Pakosławice 
i Skoroszyce);

•	  brzeskim (5 gmin: Brzeg, Grodków, lewin Brzeski, 
lubsza i olszanka); 

•	  namysłowskim (wszystkie 5 gmin: Domaszowice, 
namysłów, Pokój, Świerczów i Wilków);

•	  głubczyckim (wszystkie 4 gminy: Baborów, Branice, 
Głubczyce i Kietrz);

•	 opolskim ziemskim (4 gminy: murów, niemodlin, Po-
pielów i tułowice);

•	  kluczborskim (2 gminy: Byczyna i Wołczyn);

•	  prudnickim (2 gminy: lubrza i Prudnik);

•	  oleskim (2 gminy: Gorzów Śl. i Zębowice);

•	 kędzierzyńsko-kozielskim (Kędzierzyn-Koźle);

•	 krapkowickim (Krapkowice).

lp. gmina
Wskaźnik miernika rozwoju 

w 2011 r. (stopień zagrożenia 
ubóstwem)

lp. gmina
Wskaźnik miernika rozwoju 

w 2011 r. (stopień zagrożenia 
ubóstwem)

6. zawadzkie 0,630 42. Krapkowice 0,489

7. Bierawa 0,627 43. nysa 0,487

8. Praszka 0,620 44. Popielów 0,487

9. Rudniki 0,597 45. Brzeg 0,483

10. Strzelce Opolskie 0,596 46. murów 0,481

11. Komprachcice 0,589 47. Skoroszyce 0,480

12. Opole 0,584 48. gorzów śląski 0,476

13. Dąbrowa 0,579 49. Olszanka 0,475

14. Dobrzeń Wielki 0,578 50. Kędzierzyn-Koźle 0,474

15. Radłów 0,559 51. Korfantów 0,473

16. Walce 0,558 52. lubsza 0,468

17. Ozimek 0,556 53. Kietrz 0,465

18. leśnica 0,554 54. Branice 0,460

19. lasowice Wielkie 0,551 55. Byczyna 0,456

20. Strzeleczki 0,551 56. grodków 0,455

21. łubniany 0,549 57. Otmuchów 0,455

22. Kolonowskie 0,546 58. głubczyce 0,450

23. Olesno 0,543 59. lubrza 0,449

24. zdzieszowice 0,542 60. Wołczyn 0,448

25. gogolin 0,534 61. Baborów 0,448

26. Biała 0,529 62. Prudnik 0,447

27. jemielnica 0,526 63. Pokój 0,447

28. Dobrodzień 0,525 64. Paczków 0,441

29. Kluczbork 0,524 65. lewin Brzeski 0,439

30. tarnów Opolski 0,524 66. świerczów 0,439

31. Skarbimierz 0,518 67. Pakosławice 0,439

32. Pawłowiczki 0,514 68. niemodlin 0,436

33. głuchołazy 0,514 69. Wilków 0,429

34. Cisek 0,510 70. Domaszowice 0,427

35. Ujazd 0,505 71. Kamiennik 0,424

36. głogówek 0,501

Stopień zagrożenia ubóstwem
bardzo niski niski umiarkowany wysoki



23

Bi
ul

et
yn

 In
fo

rm
ac

yj
ny

 - 
lip

ie
c 

20
12umiarkowany stopień ubóstwa odnotowano w 29 gmi-

nach, tj. w powiatach:

•	 opolskim ziemskim (6 gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wlk., 
Komprachcice, Łubniany, ozimek, tarnów op.);

•	 strzeleckim (5 gmin: jemielnica, Kolonowskie, leśni-
ca, Strzelce op. i ujazd);

•	 oleskim (4 gminy: Dobrodzień, olesno, radłów 
i rudniki);

•	  krapkowickim (4 gminy: Gogolin, Strzeleczki, Walce 
i Zdzieszowice);

•	 kędzierzyńsko-kozielskim (3 gminy: cisek, Pawło-
wiczki i Polska cerekiew);

•	  prudnickim (2 gminy: Biała i Głogówek);

•	  kluczborskim (2 gminy: Kluczbork i lasowice Wlk.);

•	  brzeskim (Skarbimierz);

•	  nyskim (Głuchołazy);

•	  miasto opole.

niski stopień ubóstwa występuje w 5 gminach znajdują-
cych się powiatach:

•	 opolskim ziemskim (2 gminy: chrząstowice i turawa);

•	  kędzierzyńsko-kozielskim (Bierawa);

•	  oleskim (Praszka);

•	  strzeleckim (Zawadzkie).

natomiast bardzo niski stopień zagrożenia ubóstwem 
odnotowano w 3 gminach w powiatach:

•	  opolskim ziemskim (Prószków);

•	  strzeleckim (izbicko); 

•	  kędzierzyńsko-kozielskim (reńska Wieś).

W 2011 r. – w porównaniu do 2010 r. – liczba gmin 
o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem zmniejszyła 
się o 8 (do 34 gmin). liczba gmin o umiarkowanym stop-
niu ubóstwa wzrosła o 6 (do 29 gmin), a o niskim stop-
niu o 2 gminy (z 3 do 5 gmin). Bez zmian pozostała liczba 
gmin o bardzo niskim stopniu zagrożenia ubóstwem (3 
gminy). 

W 2011 r. w 2 powiatach: głubczyckim i namysłowskim 
wszystkie gminy należały do grupy o wysokim stopniu 
zagrożenia ubóstwem (w 2010 r. były 4 takie powiaty: 
głubczycki, namysłowski oraz brzeski i nyski). 

W pięciu powiatach: brzeskim, kędzierzyńsko-koziel-
skim, kluczborskim, nyskim i prudnickim, zmniejszyła się 
liczba gmin o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem 
(po jednej gminie w każdym powiecie, które znalazły 
się w grupie o umiarkowanym stopniu zagrożenia ubó-
stwem). jedynym powiatem w woj. opolskim, w którym 
brak gmin o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem jest 

powiat strzelecki (w 2010 r. w powiecie strzeleckim wyso-
kim ubóstwem zagrożona była gmina ujazd).

Bez zmian od 2009 r. pozostaje liczba gmin o bardzo ni-
skim zagrożeniu ubóstwem. W latach 2009-2010 były to 
reńska Wieś, chrząstowice i Prószków, a w 2011 r. reńska 
Wieś, Prószków i izbicko. W 2011 r. najniższa wartość mia-
ry rozwoju wynosząca 0,424 była wyższa niż rok wcześ-
niej o 0,010 pkt (0,414).

W 2011 r. – podobnie jak w 2010 r., wiele gmin uzyska-
ło identyczne lub podobne wskaźniki, zwłaszcza w gru-
pach o wysokim i umiarkowanym stopniu zagrożenia 
ubóstwem. W konsekwencji powiększyła się liczba gmin 
o umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem, a spad-
ła liczba gmin o wysokim ubóstwie, choć wiele z nich 
uzyskało wskaźniki zbliżone do połowy miernika rozwo-
ju (0,500).

WniOSKi 

z przeprowadzonych badań wynika, że:

1. wg GuS w 2010 r. w woj. opolskim występuje naj-
mniejsze zagrożenie ubóstwem egzystencjalnym 
(3,5 % osób w gospodarstwach domowych, śred-
nia dla Polski – 5,7 %) i ubóstwem relatywnym 
13,3% (w Polsce 17,1 %). Śląsk opolski ma również 
najmniejszy w stosunku do liczby mieszkańców 
wskaźnik liczby gospodarstw domowych, w których 
wydatki są mniejsze niż ustawowa granica ubóstwa 
– 4,7 % (średnia dla Polski – 7,3 %). jednocześnie 
w 2011 r. liczba osób korzystających z pomocy spo-
łecznej w kraju wynosiła 5,3%, a w woj. opolskim – 
4,0% (mniej było tylko w woj. śląskim – 3,9%) 2.

2. w 2011 r. najbardziej zagrożone ubóstwem były gmi-
ny zlokalizowane na zachodzie, północy i południu 
woj. opolskiego, w tym wszystkie gminy z powiatów 
namysłowskiego i głubczyckiego;

3. w najlepszej sytuacji na tle innych gmin w woje-
wództwie znajdowały się gminy w powiatach opol-
skim ziemskim, strzeleckim, oleskim, kędzierzyńsko-
-kozielskim i w opolu mieście;

4. w 2011 r. w porównaniu do badań przeprowadzo-
nych w 2010 r.:

•	 nastąpił wzrost wartości najniższego wskaźnika 
miary rozwoju z 0,414 do 0,424, tj. o 10 pkt.;

•	 8 zmniejszyła się liczba gmin o wysokim wskaźniku 
ubóstwa (z 42 w 2010 r. do 34 w 2011 r.);

•	 wzrosła liczba gmin o umiarkowanym stopniu za-
grożenia ubóstwem (o 6 do 29 gmin) oraz liczba 
gmin o niskim i b. niskim stopniu zagrożenia ubó-
stwem (o 2 do 5 gmin);

2.  nie wszystkie osoby, których wydatki są niższe niż ustawowa 
granica ubóstwa korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
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5. najniższa wartość zbadanej miary rozwoju wynoszą-
ca 0,424 (Kamiennik) jest nieznacznie niższa (o 76 
pkt) od połowy wskaźnika rozwoju (0,500), a wszyst-
kie gminy w wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem 
mieszczą się w przedziale wskaźnika 0,500 – 0,424 ;

6. w porównaniu do 2010 r. sytuacja wielu gmin w za-
kresie stopnia zagrożenia ubóstwem poprawiła się. 
Wynika to z następujących przyczyn:

•	 „zamrożenia” kryterium dochodowego w pomocy 
społecznej, które spowodowało dalszy spadek liczby 
świadczeniobiorców, w tym spadek trzech wskaź-
ników zastosowanych w badaniu (liczby osób w ro-
dzinach: otrzymujących pomoc z powodu ubóstwa, 
w rodzinach wielodzietnych i rodzinach niepełnych);

•	 największe znaczenie dla wyliczenia stopnia zagro-
żenia ubóstwem miał, podobnie jak w latach po-
przednich, wskaźnik liczby zarejestrowanych bez-
robotnych do liczby mieszkańców gmin. W związku 
z tym gminy, w których w 2011 r. wystąpił wzrost 
bezrobocia pozostały w grupie (lub dołączyły do 
grupy) o wysokim stopniu ubóstwa;

•	 niezmienione od 2006 r. wartości kryterium do-
chodowego w pomocy społecznej powodują 
systematyczny spadek liczby klientów (o 5%). 
Z szacunków GuS wynika, że gdyby przyjąć 
wskaźnik urealniony wzrostem cen z 2006 r., to 
stopa ubóstwa ustawowego w 2010 r. wyniosła-
by 11% zamiast obecnych 7,3%. Zgodnie z za-
powiedziami premiera rP w 2013 r. kryterium 
dochodowe w pomocy społecznej ma zostać 
zwaloryzowane 3. 

obliczenia stopnia zagrożenia ubóstwem w woj. 
opolskim, w przypadku waloryzacji progów docho-
dowych uprawniających do pomocy społecznej, uka-
załyby sytuację mniej korzystną w stosunku do roku 
poprzedniego, ponieważ trzy z czterech wskaźników 
uwzględnionych w obliczeniach dotyczą liczby osób 
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 
Spadek liczby tych osób nie wynika z poprawy ich sy-
tuacji życiowej, lecz z ustawowego ograniczenia w do-
stępie do świadczeń osób utrzymujących się z docho-
dów niższych niż minimum egzystencji.

3. http://biznes.onet.pl/tusk-w-2013-r-mozliwa-waloryzacja-progow-
-ws-pomocy,18494,5080881,news-detal (04.04.2012 r., godz. 905)

Wykres 1. liczba gmin o bardzo niskim i niskim, umiarkowanym oraz wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem 
     w latach 2008-2011
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Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. kadra pomocy społecznej 
woj. opolskiego liczyła ogółem 3 986 osób, z tego:

•	 1 849 w domach pomocy społecznej,

•	 257 w ośrodkach wsparcia, z tego: 

•	 141 w środowiskowych domach samopomocy, 

•	  87 w domach dziennego pobytu, 

•	  8 w noclegowniach, 

•	 21 osób w innych ośrodkach wsparcia (np. w ośrod-
kach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie),

•	 164 w powiatowych centrach pomocy rodzinie, 
w tym 52 pracowników socjalnych,

•	 1 244 w ośrodkach pomocy społecznej, w tym 436 
pracowników socjalnych,

•	 428 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

•	 23 osoby w ośrodkach interwencji kryzysowej,

•	 12 w Wydziale Polityki Społecznej opolskiego urzę-
du Wojewódzkiego w opolu,

•	 9 w regionalnym ośrodku Polityki Społecznej 
w opolu.
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Kadra pomocy społecznej woj. opolskiego  
w 2011 r.

tabela 2. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w woj. opolskim w latach 2009-2011

lp. Wyszczególnienie

liczba osób zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej w:

2009 r. 2010 r. 2011 r.

Wzrost / spa-
dek w 2011 r.

2010 
r.=100%

1.
OgółEm

w tym:
3 704 3 878 3 986 103

2. służby Wojewody Opolskiego 12 13 12 92

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 8 9 9 100

4. powiatowe centra pomocy rodzinie 162 160 164 103

5. w tym pracownicy socjalni 43 50 52 104

6. ośrodki pomocy społecznej 1 196 1 212 1 244 103

7. w tym pracownicy socjalni 394 425 436 103

8. domy pomocy społecznej 1 731 1 782 1 849 104

9. placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adop-
cyjne 423 428 428 100

10. ośrodki interwencji kryzysowej 23 23 23 100

11. OśRODKi WSPaRCia 

w tym:

149 251 257 102

12. środowiskowe domy samopomocy 53 140 141 101

dzienne domy pomocy 77 87 87 100

noclegownie 7 10 8 80

inne ośrodki wsparcia 12 14 21 150

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2009-2011



26
Bi

ul
et

yn
 in

fo
rm

ac
yj

ny
 - 

lip
ie

c 
20

12 W 2011 r. – w porównaniu do 2010 r., liczba pracowni-
ków pomocy społecznej w woj. opolskim wzrosła o 3%, 
w tym:

•	 o 3% wzrosła liczba pracowników socjalnych w ośrod-
kach pomocy społecznej, a w powiatowych centrach 
pomocy rodzinie – o 4% (łącznie w 2011 r. zatrudnio-
no dodatkowo 13 pracowników socjalnych),

•	 o 4% wzrosło zatrudnienie w domach pomocy spo-
łecznej (było to związane ze zwiększeniem liczby 
miejsc, w tym w DPS w Klisinie, w którym liczba miejsc 
wzrosła o 107),

•	 spadło zatrudnienie w Wydziale Polityki Społecznej 
ouW (o 1 osobę) oraz w noclegowniach (o 2 osoby),

•	 o 7 osób wzrosło zatrudnienie w ośrodkach wsparcia, 
w tym m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(utworzono 3 nowe placówki).

W 2011 r. na jednego zatrudnionego w systemie pomocy 
społecznej woj. opolskiego przypadało średnio 11 osób 
objętych pomocą, tj. o 8% mniej niż w 2010 r.

W 2011 r. – w porównaniu do poprzedniego roku, popra-
wił się wskaźnik zatrudnienia w ośrodkach pomocy spo-
łecznej. liczba klientów pomocy społecznej przypadają-
ca na 1 pracownika socjalnego, a także na 1 pracownika 
w rejonie opiekuńczym, spadła o 7%. natomiast wskaź-
nik pracowników socjalnych przypadających na 1 klienta 
w powiatowych centrach pomocy rodzinie utrzymał się 
na tym samym poziomie. na jednego pracownika zatrud-
nionego w środowiskowym domu samopomocy przypa-
dały prawie 4 osoby (3,7). mniej było w domu pomocy 
społecznej, w którym średnio na 1 pracownika przypa-
dał więcej niż 1 pensjonariusz (1,6), najniższy wskaźnik 
liczby zatrudnionych do osób korzystających występuje 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1,3).

PRaCOWniCy OśRODKóW POmOCy SPOłECznEj 
i POWiatOWyCh CEntRóW POmOCy RODziniE 

Pracownicy socjalni

W 2011 r. w ośrodkach pomocy społecznej woj. opol-
skiego zatrudnionych było 436 pracowników socjalnych 
(o 11 więcej niż w 2010 r.) Zgodnie z art. 110 ust. 11 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks 
jednolity Dz. u. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.) ośro-
dek pomocy społecznej winien zatrudniać pracowni-
ków socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, 
nie mniej jednak niż trzech pracowników. W 2011 r. wy-
móg zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników 
spełniało 21 gmin w woj. opolskim 4. oznacza to, że tylko 
30% gmin województwa zatrudnia wystarczającą liczbę 
pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej. 

4. W porównaniu do liczby ludności wg stanu na 31.12.2010 r. 
(szczegółowe dane demograficzne za 2011 r. zostaną opubliko-
wane przez GuS w ii pól. 2012 r. wraz z wynikami narodowego 
Spisu Powszechnego).

mapa 2. Gminy spełniające ustawowy wskaźnik zatrud-
nienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy spo-
łecznej w 2011 r.

tabela 3. Wskaźniki zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. opolskie w latach 2009-2011

lp. Wyszczególnienie

liczba podopiecznych/klientów 
przypadająca na 1 zatrudnionego w: 

Wzrost / 
spadek w 

2011 r. 

2010 
r.=100%

2009 r. 2010 r. 2011 r.

1. System pomocy społecznej woj. opolskiego – ogółem 12 12 11 92%

2. Pracownicy socjalni w ośrodkach pomocy społecznej 100 96 89 93%

3. w tym pracownicy w rejonach opiekuńczych 122 105 98 93%

4. Pracownicy socjalni w powiatowych centrach pomocy rodzinie 56 48 48 100%

5. Domy pomocy społecznej 1,6 1,6 1,6 100%

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1,4 1,3 1,3 100%

7. Środowiskowe domy samopomocy 9,0 3,7 3,7 100%

Źródło: obliczenia własne na podstawie MPiPS-03 za lata 2009-2011

  Gminy zatrudniające odpowiednią liczbę pracowników socjalnych w oPS

  Gminy nie spełniające wymogu zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w oPS
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w woj. opolskim wynosi średnio 2  359. najmniej miesz-
kańców na 1 pracownika socjalnego w oPS jest w gminie 
Kamiennik – 1 230, a najwięcej w Skoroszycach – 6 418. 
Spośród 71 gmin województwa 50 (70%) nie spełnia wy-
mogu zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników so-
cjalnych, w tym 17 zatrudnia mniej niż 3 pracowników so-
cjalnych w oPS (szczególnie dotyczy to ośrodków pomocy 
społecznej zlokalizowanych w gminach wiejskich). W po-
równaniu do 2010 r. liczba gmin, które osiągnęły wymaga-
ny wskaźnik zatrudnienia wzrosła o 3 gminy (z 18 w 2010 
r. do 21 w 2011 r.), co jest wynikiem większej liczby zatrud-
nionych pracowników socjalnych w oPS (w 2010 r. było 
ich 425, a w 2011 r. – 436). W 2012 r. gminy prognozują za-
trudnienie kolejnych pracowników socjalnych (łącznie do 
448 osób, tj. o 12 więcej), choć ich liczba nie przełoży się na 
zwiększenie liczby gmin spełniających ustawowy wymóg 
zatrudnienia pracowników socjalnych w oPS. Wśród 436 
pracowników socjalnych woj. opolskiego:

•	 61% (265 osób) posiada wykształcenie wyższe;

•	 39% (171 osób) ma wykształcenie średnie lub upraw-
niające do wykonywania zawodu pracownika socjal-
nego wraz dyplomem 1-go stopnia specjalizacji w za-
wodzie pracownik socjalny 5. 

jednocześnie 15 pracowników socjalnych w regionie 
posiada dyplom specjalizacji 2-go stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny (specjalistyczne przygotowanie za-
wodowe np. w zakresie pracy z dziećmi) 6. natomiast 
podyplomowe studia z zakresu organizacji pomocy spo-
łecznej, przeznaczone dla osób kierujących lub przygoto-
wujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej, ukończyło 47 pracowników socjal-
nych, tj. 11 więcej niż w 2010 roku 7. W 2011 r. w 12 powia-
towych centrach pomocy rodzinie województwa (w tym 
opolu mieście) było 52 pracowników socjalnych, tj. o 2 
osoby więcej niż rok wcześniej. Wyższym wykształceniem 
legitymują się 43 osoby (83%). Pozostali mają wykształce-
nie średnie (17%). Specjalizację 1-go stopnia w zawodzie 
pracownik socjalny ma 8 pracowników socjalnych, a 2-go 
stopnia – dwóch. natomiast specjalizację z zakresu orga-
nizacji pomocy społecznej (dyplom studiów podyplomo-
wych) posiada 13 (25%) pracowników socjalnych. Z pro-
gnoz PcPr-ów na 2012 r. wynika, że liczba pracowników 
socjalnych winna wzrosnąć, zwłaszcza z uwagi na zmiany 
wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. 

Kadra kierownicza 

W 2011 r. kadra kierownicza ośrodków pomocy społecz-
nej liczyła 120 osób (dyrektorzy i kierownicy oPS, kierow-
nicy działów i instytucji podległych). najliczniejszą kadrę 
kierowniczą w jednostce wykazały ośrodki pomocy spo-
łecznej w Kędzierzynie-Koźlu (15 osób) i opolu (19 osób). 
Większość osób zajmujących kierownicze stanowiska 
w oPS lub jego placówce posiada wykształcenie wyższe 
(86% – 104 osoby). jednocześnie ponad połowa (66%) 

5. Zob. rozporządzenie ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 
2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. 
u.n 157, poz. 1289)

6.  tamże (rozporządzenie mPS wymienia 10 specjalizacji 2-go stop-
nia w zawodzie pracownik socjalny). 

7. Więcej: rozporządzenie ministra Polityki Społecznej z dnia 22 
września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji po-
mocy społecznej (Dz. u. nr 219, poz. 2224)

kadry kierowniczej oPS posiada dyplom ukończenia po-
dyplomowych studiów z zakresu organizacji pomocy spo-
łecznej. W 2012 r. gminy prognozują wzrost liczby kadry 
kierowniczej:

•	 o 2 osoby (do 122 osób);

•	 posiadającej wyższe wykształcenie o 6 osób (do 110 
osób, co spowoduje, że wskaźnik kadry z wyższym 
wykształceniem przekroczy 90%);

•	 posiadającej dyplom ukończenia specjalizacji z zakre-
su organizacji pomocy społecznej o 4 osoby (do 84 
osób, co spowoduje wzrost posiadania tej specjaliza-
cji do prawie 69%). 

Wyższe wskaźniki wykształcenia i posiadanej specjaliza-
cji z zakresu pomocy społecznej ma kadra kierownicza 
powiatowych centrów pomocy rodzinie. W 2011 r. na 23 
osoby zajmujące kierownicze stanowiska w PcPr-ach i ich 
jednostkach podległych 22 posiadają wykształcenie wyż-
sze, a 18 (78%) ma dyplom ukończenia specjalizacji z za-
kresu organizacji pomocy społecznej. 

Pracownicy administracyjni 

W 2011 r. w ośrodkach pomocy społecznej zatrudnionych 
było 442 pracowników administracyjnych (księgowości 
i finansów, zaopatrzenia, transportu, ekip sprzątających). 
Większość oPS-ów w gminach wiejskich i miejsko-wiej-
skich regionu ma nie więcej niż 6 pracowników admini-
stracji (głównie pracownicy księgowości). W pozostałych 
ośrodkach pomocy społecznej ich liczba jest większa, 
a w dużych oPS-ach zlokalizowanych w miastach powia-
towych i gminach miejskich dochodzi do kilkudziesięciu 
(najwięcej jest w nysie – 60, opolu – 37 i Kędzierzynie-
-Koźlu – 27). Większość z osób (54%) zajmujących stanowi-
ska administracyjne w oPS posiada wykształcenie wyższe, 
pozostali mają wykształcenie średnie (39%) lub inne (7%). 
W 2012 r. liczba pracowników administracyjnych w ośrod-
kach pomocy społecznej ma wzrosnąć o 5% do 463 osób. 
W powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnionych 
jest 76 pracowników administracji, w tym prawie 79% (60 
osób) ma wykształcenie wyższe. Pozostali legitymują się 
wykształceniem średnim (17%) lub innym (jedynie 3 oso-
by – 4%). W 2012 r. liczba pracowników administracyjnych 
w PcPr-ach ma wynieść 85 osób, tj. o 9 więcej niż w 2011 
r. (wzrost o 11%).

Pozostali pracownicy

W 2011 r. ośrodki pomocy społecznej zatrudniały dodat-
kowo 329 innych pracowników. Głównie byli to pracow-
nicy wykonujący usługi opiekuńcze (96 osób), pracownicy 
gospodarczy i obsługi (42 osoby), świadczeń rodzinnych 
(17 osób) oraz osoby z wyższym wykształceniem wykonu-
jące zadania wspomagające w oPS (prawnicy, psycholo-
gowie, pedagodzy). W ramach tej grupy ośrodki pomo-
cy społecznej wyodrębniły także innych pracowników, 
w tym asystentów rodziny, aspirantów pracy socjalnej, 
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicz-
nych i miejsc subsydiowanych. natomiast liczba pozo-
stałych pracowników zatrudnionych w PcPr-ach wynosi 
36, w tym większość z nich to psychologowie (12 osób) 
i prawnicy (9 osób). W 2012 r. oPS-y i PcPr-y szacują, że 
zatrudnienie w tej grupie wzrośnie odpowiednio o 17 
(do 346) i 9 (do 45) osób.

  Gminy zatrudniające odpowiednią liczbę pracowników socjalnych w oPS

  Gminy nie spełniające wymogu zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w oPS
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