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Biuletyn informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

S

erdecznie zapraszam do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego, w którym
zawarte są informacje zarówno o aktualnych działaniach, wydarzeniach oraz inicjatywach
podejmowanych z udziałem ROPS w Opolu w obszarze polityki społecznej, jak również
o działaniach w ramach tzw. dobrych praktyk. Pragniemy Państwu zaprezentować kolejne
przykłady realizowanych projektów systemowych w naszym województwie. Dzięki realizowanym
projektom współfinansowanym z Unii Europejskiej z każdym rokiem wzrasta odsetek ludzi dobrze
radzących sobie ze zmieniającą się rzeczywistością.
W cyklu „Rozmowy z ciekawymi ludźmi” prezentujemy Państwu wywiad z pracownikiem
socjalnym – panem Bogdanem Święsem, który na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Komprachcicach. W wykonywaniu swoich obowiązków pomaga mu z jednej strony
otwartość na innego człowieka oraz chęć pomagania innym, umiejętność wczucia się w sytuację
drugiej osoby, z drugiej zaś – „zdrowy” dystans, zdolność odcięcia problemów zawodowych od
prywatnego życia.
Zachęcam również do zapoznania się z oceną zasobów pomocy społecznej w województwie
opolskim za rok 2012.
Dziękuję wszystkim instytucjom pomocy i integracji społecznej oraz ich reprezentantom za
dzielenie się swoimi doświadczeniami, które ukazują, że niesienie pomocy innym ludziom
przynosi nie tylko efekty, ale również daje dużo satysfakcji. Życzę wszystkim miłej lektury oraz
inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i działań na rzecz potrzebujących.
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„Podnoszenie kwalifikacji kadry
pomocy i integracji społecznej
w województwie opolskim” –
projekt systemowy Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
na lata 2013–2014
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału
oraz podniesienie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr
publicznych służb zatrudnienia i innych służb obszaru
województwa opolskiego oraz promocja i wdrażanie
działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.
Odbiorcami projektu są pracownicy i wolontariusze:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pie-

5. Rozwijanie zachowań psychospołecznych, skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób
z niepełnosprawnością – celem szkolenia jest
zdobycie wiedzy dotyczącej motywacji i adaptacji
osób niepełnosprawnych. Planowana 1 gr.x15 os.

czy zastępczej, organizacji pozarządowych działających
w sferze pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy
innych służb społecznych działających w regionie, tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, asystenci rodziny.
Ponadto w zakresie organizacji szkoleń w ramach zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami są przedstawiciele
instytucji rynku pracy w zakresie wspólnych szkoleń.

6. Jak skutecznie pomagać osobom starszym. Postępowanie, aktywizowanie, geriatria, komunikacja, choroby – celem szkolenia jest zapoznanie się
z problemami osób starszych i metodami pomocy.
Planowana 1 gr.x15 os.

W latach 2013–2014 przewidywana liczba osób objętych wsparciem wyniesie min. 605 osób, w tym m.in.
566 kobiet i 39 mężczyzn. W ramach dwuletniego projektu zaplanowano podjęcie 8 zadań.

1. Rodzinny wywiad środowiskowy – szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wykaz dokumentów służących ustaleniu sytuacji osoby, wzory legitymacji
pracownika socjalnego, kwestionariusza wywiadu
oraz oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie
z nowym rozporządzeniem MPiPS z dnia 8 czerwca
2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Planowana 1 gr.x20 os.

Opis priorytetowych zadań
Zadanie 1. Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych
służb społecznych

w zakresie posługiwania się językiem migowym
uczestników – dotyczy osób, które ukończyły poziom podstawowy w latach ubiegłych. Planowana
1 gr.x15 os.

W zależności od specyfiki pracy i potrzeb poszczególnych odbiorców projektu organizowane będą różnorodne formy doskonalenia zawodowego w postaci
szkoleń specjalistycznych oraz cykli szkoleniowych.
W latach 2013–2014 planuje się przeprowadzenie m.in.
18 tematów szkoleniowych oraz min. 6 cykli szkoleniowych o tematyce przygotowującej do realizacji zadań
przewidzianych ustawami, poprawy działań podejmowanych w obszarze pomocy społecznej, wzmacniającej kompetencje zawodowe i umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.

2. Mediacje rodzinne, poziom zaawansowany –
celem szkolenia jest uzupełnienie wiadomości
uczestników, którzy w 2012 r. ukończyli kurs podstawowy w zakresie mediacji rodzinnych. Planowana 1 gr.x15 os.
3. Asystent rodziny – celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze
asystenta rodziny i zdobycie uprawnień zawodowych, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Planowana 1 gr.x12 os.

Cykle szkoleniowe specjalistyczne:
1. Język migowy, poziom średniozaawansowany
– celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności

zdobycie wiedzy dotyczącej najskuteczniejszych
metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi podczas codziennej pracy oraz zapoznanie się
z wszystkimi prawnymi ulgami i uprawnieniami
dla osób niepełnosprawnych, według przepisów
prawnych, w celu pomocy im w różnych problemach w codziennym życiu. Planowana 1 gr.x15 os.

4. Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym podstawowe uprawnienia
i ulgi dla osób niepełnosprawnych – celem jest

Szkolenia specjalistyczne:

2. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów – celem jest pogłębienie wiedzy
i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia negocjacji i rozpoznawania mechanizmów manipulacji. Planowana 1 gr.x15 os.
3. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy – celem szkolenia jest zapoznanie i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników w kwestii profilaktyki działań skierowanych przeciw przemocy.
Planowana 1 gr.x15 os.
4. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda
rozwiązywania problemów społecznych – celem
szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego
zespołu, wskazanie korzyści płynących z pracy
w zespole interdyscyplinarnym, w działaniach profilaktycznych oraz pomocy rodzinom i osobom
w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych. Planowana 1 gr.x15 os.

5. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej
i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej – celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy
na temat skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych,
w szczególności osób długotrwale bezrobotnych,
dłużników alimentacyjnych, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych od alkoholu. Planowane
2 gr.x15 os.
6. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej
z uwzględnieniem nowelizacji – szkolenie ma na
celu pogłębienie i uaktualnienie wiedzy uczestników w obszarze prawidłowego stosowania KPA. Planowana 1 gr.x25 os.
7. Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny
w trybie PZP – celem szkolenia jest uzyskanie przez
uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania
przepisów dotyczących tworzenia, zawierania i realizacji umów w oparciu o Kodeks Cywilny i PZP.
Planowane 2 gr.x15 os.
8. Działalność socjalna w zakładzie pracy, obowiązki pracodawcy – celem szkolenia jest przekazanie
uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy,
zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych
osobom uprawnionym do korzystania z tego typu
pomocy. Planowana 1 gr.x20 os.
9. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
po zmianach w styczniu 2013 r. – celem szkolenia jest omówienie wszystkich najbardziej aktualnych problemów dotyczących Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Planowane 2 gr.x20 os.
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna – celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia
zdrowia i życia, poznanie zasad bezpieczeństwa
oraz skutecznego wzywania pomocy. Planowane
2 gr.x16 os.
11. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
w DPS – celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie organizacji zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Planowana 1 gr.x15 os.
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12. Praca z rodziną metodą genogramu – celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z symboliką
genogramu, przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego, odszukiwaniem wzorców pokoleniowych
i przykładami interwencji terapeutycznej. Zapoznanie się z genogramem jako metodą zapisu informacji o rodzinie stanowiącym punkt wyjścia do
pracy z nią. Planowana 1 gr.x15 os.
13. Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej – celem szkolenia jest podniesienie
kwalifikacji i umiejętności pracowników socjalnych
poprzez wyposażenie ich w umiejętności z zakresu
Analizy Transakcyjnej oraz dostosowanie zdobytej
wiedzy do indywidualnych preferencji i stylu ich
pracy. Planowana 1 gr.x15 os.
14. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem
rodziny i rodziną wspierającą – celem szkolenia jest
zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych przy współpracy pracownika socjalnego,
asystenta rodziny i rodziny wspierającej w działaniach na rzecz rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Planowana 1 gr.x15 os.
15. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej – szkolenie ma na celu nauczyć uczestników animowania
osób niepełnosprawnych i starszych. Planowane 2
gr.x15 os.
16. Postępowanie egzekucyjne w administracji – celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad
i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich
należności administracyjno-prawnych aspektów,
także przedstawienie praktycznych aspektów
postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.
Planowana 1 gr.x20 os.
17. Zarządzanie czasem własnym, organizacja i podnoszenie efektywności pracy – celem szkolenia jest
umożliwienie uczestnikom praktycznego zapoznania się z procesami, zasadami i narzędziami efektywnego zarządzania sobą w czasie, w kontekście
lepszej organizacji i poprawy efektywności pracy.
Planowana 1 gr.x15 os.
18. Zarządzanie zmianą w jednostce – celem szkolenia jest podniesienie kompetencji menadżerskich
w zakresie technik zarządzania zmianą oraz poznanie technik promocji zmiany niezbędnych w przy-

padku oporu pracowników przed zmianą. Planowana 1 gr.x15 os.
Zadanie 2. Studia podyplomowe w 2013–2014 r.
Po raz pierwszy w ramach realizacji projektu systemowego zaplanowano przeprowadzenie dwóch kierunków studiów podyplomowych, dwusemestralnych na
kierunkach: ekonomia społeczna oraz gerontologia
społeczna. Łączna liczba osób objętych wsparciem wyniesie 60 osób.
Celem studiów podyplomowych z zakresu ekonomii
społecznej jest podniesienie umiejętności i wiedzy
uczestników studiów z obszaru szeroko rozumianej
ekonomii społecznej, kształcenie liderów z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie
socjalne, działalność gospodarcza w ngo, itp.), a także
przygotowanie ich do promowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród lokalnej społeczności,
władz i organizacji III sektora.
Celem studiów podyplomowych z zakresu gerontologii społecznej jest przygotowanie słuchaczy do pracy
z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami
ww. specjalności. Postępująca profesjonalizacja zawodów pracownika socjalnego sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga
się potrzeba odpowiedniego przygotowania pracowników sektora usług społecznych i sektora usług rynkowych do kontaktowania się z seniorami i właściwego
zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb.
I zjazd na studia z zakresu ekonomii społecznej odbędzie się w dniach 31 sierpnia–30 września 2013 r. Zakończenie studiów planowane jest na marzec 2014 r.
I zjazd na studia z zakresu gerontologii społecznej odbędzie się w dniach 14–15 września 2013 r. Zakończenie studiów planowane jest na luty 2014 r.
Studia zaplanowano w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota, niedziela). Uczestnicy
studiów będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, wyżywienie i zakwaterowanie (tylko
osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się poza
miejscem organizacji studiów), ubezpieczenie od NNW
w okresie trwania zajęć.
Dodatkowych informacji udziela p. Barbara Trojnar
– tel. 77 44 15 250

Zadanie 3. Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w 2014 r.
Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na kierunku: Praca socjalna z osobami starszymi. W specjalizacji II stopnia uczestniczyć będzie 15 osób. Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest posiadanie uprawnienia (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia
2012 r.) do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub
art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika
socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny, posiadanie co najmniej 5-letniego
stażu w zawodzie pracownika socjalnego, ukończenie
szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie
pracownik socjalny, zdanie egzaminu przed komisją.
Realizacja specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik
socjalny rozpocznie się w I półroczu 2014 r.
Zadanie 4. Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie w 2013–2014 r.
Jednym z priorytetowych zadań projektu systemowego jest świadczenie usług doradczych pracownikom
ops i pcpr z zakresu rozwoju form aktywnej integracji,
kierunków rozwoju pracy socjalnej, form środowiskowej pracy socjalnej i animacji lokalnej, metodyki i form
pracy z rodziną i grupą: analiza potrzeb w grupie klientów i dobór wsparcia, a także w zakresie prawidłowego realizowania i monitoringu zadań przewidzianych
dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach
POKL, w tym również diagnoza potrzeb grup docelowych i doboru adekwatnych do potrzeb i możliwości
uczestników form wsparcia w projektach POKL. Ponadto przewiduje się konsultacje merytoryczne przygotowanych przez ops i pcpr wniosków o dofinansowanie
w zakresie adekwatności przyjętych w nich rozwiązań
do realnych problemów społecznych w regionie. Jednocześnie doradcy będą udzielali pomocy na rzecz
prawidłowej realizacji, monitoringu, ewaluacji zadań
przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Ponadto w ramach ww. usług doradcy kontaktują się
z ośrodkami, które dotychczas nie przystąpiły do realizacji projektów systemowych lub przerwały ich realizację w celu ustalenia przyczyn nieprzystępowania, a następnie będą proponować pomoc przy ich realizacji
i składaniu wniosków.
W ramach doradztwa zaplanowane zostały spotkania
grupowe w zakresie specjalistycznych kwestii merytorycznych związanych z wdrażaniem zadań na rzecz poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej, w tym w szczególności w zakresie:
1. Zarządzania kadrami w projekcie – umowy o pracę,
tworzenie list płac, rozliczenia z ZUS i US w praktyce.
2. Rachunkowość projektu – opisy dokumentów źródłowych, ujęcie w księgach rachunkowych, rozliczanie projektu w praktyce.
3. Kontrola zarządcza i audyt projektu w praktyce.
4. Udzielanie zamówień poniżej 14 tys. zł w praktyce.
Wszystkich zainteresowanych wybraną ww. tematyką
prosimy o kontakt:
Agnieszka Ponikowska:
e-mail a.ponikowska@rops-opole.pl
Katarzyna Kamińska:
k.kamińska@rops-opole.pl
Zadanie 5. Ewaluacja projektów systemowych
wdrażanych w województwie opolskim przez OPS
i PCPR w 2013 r.
W ramach omawianego zadania zostanie przeprowadzona
ocena jakości wsparcia założonego w projektach systemowych ops i pcpr województwa opolskiego oraz pozyskanie
kompleksowej wiedzy na temat sposobów ich zarządzania
i wdrażania w 2012 r. pod kątem ich trafności, skuteczności oraz efektywności. Badaniu będą podlegały dwa
poddziałania, tj. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie – projekty systemowe. W ramach
realizacji celów badania dokonana zostanie ocena narzędzi i instrumentów wsparcia wykorzystanych w projektach
systemowych, ocena potencjału i potrzeb beneficjentów
oraz identyfikacja barier w realizacji projektów.
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach
pomocy rodzinie planowane jest na przełomie lipca–
sierpnia 2013 r.
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Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego

Zadanie 6. Kampania promocyjno-informacyjna
o zasięgu regionalnym w 2013–2014 r.

Zeszyt Nr 2(8) czerwiec 2013 | Egzemplarz bezpłatny | ISSN: 2083-5396

Zadanie zostało podzielone na sześć działań:
Działanie I: Opracowanie, wydanie oraz upowszechnienie „Empowermentu” Kwartalnika Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Kwartalnik służy promocji
aktywnej polityki społecznej poprzez ukazywanie aktywnych form integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zawarte są w nim
nowe formy i narzędzia wsparcia indywidualnego i środowiskowego klientów pomocy społecznej.
Działanie II: Wydanie 4-stronicowych dodatków w gazecie regionalnej pt. „Integracja bez barier” oraz e-wydania na stronie WWW. Tematyka wkładki oscyluje wokół
problemów osób niepełnosprawnych, jak również grup
osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres wkładki obejmuje zagadnienia dotyczące stosowania aktywnych form integracji
społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
oraz integracji społecznej i zawodowej ww. grup.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
45-315 Opole • ul. Głogowska 25c
Tel. 77 44 15 250 • fax. 77 44 15 259
www.rops-opole.pl • www.pokl.rops-opole.pl

Działanie III: Zorganizowanie pikniku dla rodzin ado
pcyjnych i zastępczych, który ma na celu integrację
środowisk rodzinnych, popularyzację różnych form
rodzinnej opieki zastępczej oraz możliwość wymiany
doświadczeń rodzicielskich przez uczestników pikniku
(tworzenie grup wsparcia).

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego
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Działanie IV: Zorganizowanie kampanii na rzecz osób
niepełnosprawnych Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych, której celem jest pokazanie twórczości
osób niepełnosprawnych oraz przełamanie stereotypowego ich postrzegania. Inicjatywa ta służy m.in.
prezentacji osiągnięć osób niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach sztuki oraz będzie okazją dla
całego opolskiego środowiska osób niepełnosprawnych, jak również osób pełnosprawnych do spotkania
się i wymiany doświadczeń. Kampania ma charakter
otwarty, adresowana jest do wszystkich mieszkańców
województwa opolskiego.
Działanie V: Zorganizowanie kampanii społecznej
w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem
przemocy wobec kobiet oraz jej przeciwdziałania. W ramach kampanii będzie wyświetlany spot antyprzemocowy zawierający informacje na temat przemocy, możliwości otrzymania wsparcia, zostanie nagrany reportaż
telewizyjny przedstawiający informacje na temat przestępstw z uwzględnieniem płci oraz informacje dotyczące infolinii dla ofiar przemocy.
Działanie VI: Zorganizowanie kampanii społecznej na
rzecz osób starszych. Celem kampanii na rzecz osób
starszych jest podniesienie świadomości społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec osób starszych,
przełamanie tabu i obalenie stereotypów istniejących
w stosunku do ludzi starszych.
Zadanie 7. Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w 2013–2014 r.

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwie wizyty
studyjne, których celem jest zapoznanie uczestników
z dobrymi praktykami ekonomii społecznej w zakresie
szeroko pojętej aktywizacji i wsparcia dla osób znajdujących się w skrajnych sytuacjach życiowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie, w tym w szczególności pozostających
bez zatrudnienia. Wizyty studyjne zaplanowane zostały
na III kwartał 2013 r. oraz III kwartał 2014 r.
Jak co roku, w ramach zadania Rozwój dialogu, zorganizowane zostaną seminaria dla pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej oraz ngo. Celem ww.
inicjatyw będzie m.in. promocja dobrych praktyk w obszarze współpracy instytucjonalnej w ramach modeli
współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania
problemów społecznych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także w obszarze aktywnych form polityki społecznej ukierunkowanych na
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Zadanie 8. Plan działań na rzecz rozwoju, promocji
i upowszechniania ES w regionie w 2013–2014 r.
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie czterech działań:

rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej
otoczenia w regionie na lata 2013–2020”. Celem działania
jest opracowanie i upowszechnienie raportu z realizacji
Planu wraz z raportem ewaluacyjnym bieżącym on-going. Monitoring i ewaluacja Planu służyć będzie bieżącemu gromadzeniu danych, które pozwolą na identyfikację
postępu, zagrożeń i nieprawidłowości we wdrażaniu dokumentu planistycznego. Jednym z dokumentów w procesie monitoringu Planu jest raport roczny dotyczący
realizacji zadań, który zostanie uzupełniony raportem
ewaluacyjnym bieżącym on-going i rozpowszechniony
wśród jednostek integracji i pomocy społecznej, ngo, pes,
jst, i przedsiębiorców w regionie.
Działanie IV: Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej ekonomii społecznej. W ramach działania zostaną nagrane cztery reportaże telewizyjne,
promujące rozwój ekonomii społecznej w regionie,
które w swej treści zawierałyby informacje o charakterze edukacyjno-informacyjnym w obszarze ekonomii
społecznej. W celu dotarcia do jak największej grupy
odbiorców reportaże będą emitowane w telewizji regionalnej. Reportaże dostępne są na stronach internetowych ROPS w Opolu www.pokl.rops-opole.pl.

Działanie I: Zorganizowanie 4 spotkań Zespołu ds.
ekonomii społecznej. Spotkania wraz z zaproszonymi
gośćmi: przedstawicielami ngo, pes, jst, szczebla wojewódzkiego, powiatów i gminy, przedsiębiorcami, prowadzone będą przez eksperta w dziedzinie ekonomii
społecznej. Wdrażanie Planu (którego projekt został
przyjęty Uchwałą nr 3049/2012 Zarządu Województwa
Opolskiego z dnia 5 grudnia 2012 r.) wymaga ścisłej
współpracy i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Celem spotkań jest koordynacja
działań oraz bieżący monitoring Planu.
Działanie II: Wydanie i rozpowszechnianie w jednostkach integracji i pomocy społecznej, ngo, pes, jst, w regionie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Ekonomii Społecznej, w tym zatwierdzonego
przez Zarząd Województwa Opolskiego dokumentu
„Wieloletniego regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata
2013–2020”.
Działanie III: Przeprowadzenie ewaluacji „Wieloletniego
regionalnego planu działań województwa opolskiego na

Pierwszy odcinek reportażu telewizyjnego pt. „Wędka zamiast ryby”

Ponadto w ramach zadania zostanie wydana monografia. Celem niniejszej publikacji będzie przybliżenie
zagadnień związanych z wyzwaniami i zagrożeniami
demograficznymi, społecznymi oraz gospodarczymi
Śląska, z uwzględnieniem roli sektora ekonomii społecznej w sytuacji społeczno-gospodarczej, w kontekście trwałego rozwoju w układzie przestrzennym
(regionalnym) województwa opolskiego. Zagadnienia
zawarte w monografii będą oscylowały w obszarze
ekonomii społecznej na rynku pracy w woj. opolskim.

BIULETYN
DOBRE
PRAKTYKI
INFORMACYJNY — lipiec 2013

BIULETYN INFORMACYJNY — lipiec 2013

8

11

Wydarzenia
Kampania na rzecz osób niepełnosprawnych
W związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz
osób niepełnosprawnych, w szczególności cierpiących
na autyzm, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu pt. „Podnoszenie kwalifikacji
kadry pomocy i integracji społecznej w województwie
opolskim”, Poddziałanie 7.1.3 PO KL, w dniu 26 kwietnia
br. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbyła się
„Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Ambasada Sukcesu” w Izbicku (wcześniej „Bariery”).
Celem kampanii było pokazanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz przełamanie stereotypowego ich
postrzegania. Inicjatywa stanowiła okazję do prezentacji
osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sztuki oraz spotkania się, wymiany doświadczeń
i wzajemnej integracji dla opolskiego środowiska osób
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Podczas Gali zostały wręczone Statuetki „Emil 2013” oraz nagrody w konkursie „Małgorzata dla Mistrza” i po raz pierwszy nagroda
publiczności „Błękitny Anioł” im. Wiesława Szabata.
Wręczono dwadzieścia Emili, które w tym roku otrzymali:
Konrad Wacławczyk – wiceburmistrz Kolonowskiego;
Elżbieta Sobolewska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Autyzmu „Uczymy się Żyć Razem” w Kup; Rafał Poliwoda – dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki;
Eugeniusz Kaniok – wieloletni, zasłużony pracownik
instytucji pomocy społecznej, w tym w szczególności
wspierający osoby niepełnosprawne; hm. Helena Wąchała – prowadząca przez lata drużyny Nieprzetartego

Szlaku skupiające niepełnosprawne dzieci i młodzież;
hm. Jacek Chlebda – założyciel drużyny „Powsinogi”;
hm. Dariusz Puk z Paczkowa; Magdalena Obrocka –
dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL; Małgorzata Kroczyńska – redaktor prowadząca
dodatek do NTO „Integracja bez barier”; Sylwia Nieckarz
– dziennikarka telewizyjna; państwo Grabowscy – właściciele piekarni-cukierni z Otmic; Zdzisława Kolibaba
– prowadząca biuro rachunkowe „In plus” w Strzelcach
Opolskich oraz Gmina Kolonowskie; I Klinika Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach;
Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się Żyć
Razem” w Kup; Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej; spółka Odra z Opola;
spółka RTA VC z Warszawy – dystrybutor i sprzedawca
sprzętu do radioterapii onkologicznej; 97 NGDH „Nyskie
Smerfy” z Nysy, redakcja „Strzelca Opolskiego”.

terenowej „Zdobywcy Dzikiego Zachodu”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Strefa Małego Indianina z takimi atrakcjami, jak: tęczowy ogródek, malowanie twarzy, urządzenia dmuchane, zjeżdżalnie oraz wiele gier,
zabaw i konkursów. Spotkanie uświetnił występ aktorów z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, którzy
przedstawili spektakl edukacyjno-profilaktyczny pt. „Pinokio na zakręcie”. Dla wszystkich uczestników przewidziany był gorący poczęstunek oraz słodycze i nagrody dla dzieci za udział w konkursach. Piknik dostarczył
mnóstwa radości dzieciom i ich rodzinom, sprzyjał integracji środowisk rodzinnych, wymianie doświadczeń
rodzicielskich oraz popularyzacji różnych form rodzinnej opieki zastępczej. W imprezie wzięło udział łącznie
ok. 200 osób. Piknik stał się już tradycją w działaniach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
w którego realizację zaangażowany jest zespół projektowy oraz pracownicy ośrodka adopcyjnego.

Podczas Gali występy artystyczne zaprezentowali m.in.
podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się Żyć Razem” w Kup oraz „Nyskie Smerfy”, drużyna
Nieprzetartego Szlaku, która zaśpiewała przebój Jana
Kiepury i otrzymała „Małgorzatkę” – kolejną nagrodę
przyznawaną podczas Gali – dla wykonawców utworów
znakomitego tenora.
Nagroda publiczności „Błękitny Anioł” im. Wiesława Szabata (zmarłego prezesa Lewiatana, współpracującego ze
Stowarzyszeniem „Ambasada Sukcesu”) powędrowała
do tłumaczącego Galę na język migowy – Jarosława Duszaka, prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Związku
Głuchych w Opolu.

Piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego
W dniu 1 czerwca 2013 r. na terenie Centrum Sportu
przy ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu odbył się piknik na
rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowany
w ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” Poddziałanie 7.1.3 w ramach PO KL.
Uroczystego otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek oraz Adam Różycki

– Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Opolu. W pikniku uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Piknik odbył się w stylu country
w klimatach Dzikiego Zachodu, pełnej legend krainy
Kowbojów oraz Indian. Teren pikniku został zaaranżowany na miasteczko westernowe. Dzieci miały okazję
zbudowania indiańskiej wioski. Ponadto wszyscy chętni mogli wykonać samodzielnie biżuterię indiańską
oraz mieli możliwość uczestniczenia w rodzinnej grze

Spektakl edukacyjno-profilaktyczny pt. „Pinokio na zakręcie”

Strefa Małego Indianina

Tęczowy ogródek
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Medal „Serce dziecku”
Już od ponad ćwierćwiecza dzieci i młodzież z województwa opolskiego zgłaszają swoje kandydatury do medalu „Serce
Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest
osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię
i szacunek dzieci. Wyboru dokonuje Dziecięco-Młodzieżowa Kapituła działająca pod
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem medalu zajmuje się Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Opolu.
Kandydaci na członków Kapituły zostali wybrani z grona przewodniczących samorządów uczniowskich,
zgłoszonych przez dyrektorów opolskich szkół, którzy
od lat z zaangażowaniem i zapałem uczestniczą w realizacji tego zaszczytnego i jednocześnie niezmiernie
miłego wydarzenia. Marszałek Województwa Opolskiego Zarządzeniem nr 67/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie powołania Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły
medalu „Serce Dziecku” dokonał wyboru członków Kapituły w składzie:
1. Karolina Barańska – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Opolu;
2. Jakub Wach – przedstawiciel Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu;
3. Anna Klimek – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu;
4. Agata Brzozowska – przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego
w Opolu;
5. Magdalena Szczotka – przedstawiciel Liceum
Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu;
6. Alicja Klisz – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Opolu.
W dniu 28 maja br. w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Opolu odbyło się posiedzenie Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły. Członków Kapituły przywitał
dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, który omówił
idee i zasady przyświecające nadawaniu tego medalu
oraz życzył dzieciom owocnych obrad. Podczas intensywnego, kilkugodzinnego posiedzenia członkowie
Kapituły spośród 8 zgłoszonych kandydatur przyznali
medal „Serce Dziecku” czterem osobom, tj.:
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Adam Różycki – Dyrektor ROPS w Opolu oraz członkowie Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły

1. Elżbiecie Sobolewskiej – Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem” w Opolu, dla
której z wnioskiem o przyznanie medalu wystąpili
uczniowie szkoły w Kup;
2. Renacie Pietruńko – Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, dla której z wnioskiem
o przyznanie medalu wystąpili podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim;
3. Monice Witkowskiej-Kubas – certyfikowanej specjalistce terapii uzależnienia oraz pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej, koordynatorowi Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Prudniku, dla której z wnioskiem
o przyznanie medalu wystąpili podopieczni Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA”;
4. Jerzemu Basałaj – prywatnemu przedsiębiorcy, dla
którego z wnioskiem o przyznanie medalu wystąpił Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.
W dniu 9 czerwca 2013 r. podczas XIX Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem
Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu odbyła się
uroczysta dekoracja tegorocznych kawalerów Tytułu
„Serce Dziecku”.
Wyróżnieni nie ukrywali radości i wzruszenia. Podkreślali, że odznaczenie stanowi dla nich dodatkową
motywację do podejmowania kolejnych wyzwań dla
dobra dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją, przed
otrzymaniem medali, kawalerowie musieli z uśmiechem na twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób
odznaczonych dokonali Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska i Roman Kolek,
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
UMWO – Stanisław Łągiewka, Dyrektor ROPS w Opolu
– Adam Różycki, prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko
– twórca i pomysłodawca Medalu „Serce Dziecku” oraz
dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.
Kolejna – XXVI już edycja Medalu „Serce Dziecku” – zakończyła się. Grono odznaczonych powiększyło się

Odznaczeni Medalem „Serce Dziecku” (od lewej): Monika Witkowska-Kubas, Renata Pietruńko, Elżbieta Sobolewska, Jerzy Basałaj oraz prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko, Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego – Barbara Kamińska i Roman Kolek, Dyrektor Departamentu ZiPS UMWO
Stanisław Łągiewka

o osoby, które swoim zapałem, energią, entuzjazmem
oraz ciężką i wytrwałą pracą udowadniają, że jest to

najpiękniejszy trud i wysiłek, bo zdobyć serce dziecka
znaczy bardzo wiele.

Realizacja projektu „Przemoc to Nie-Moc”
Opis projektu
W celu ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego oraz zwiększenia skuteczności
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim
i zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych
i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc na
terenie woj. opolskiego ROPS w Opolu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w okresie
od maja do grudnia br. realizuje projekt pn. „Przemoc
to Nie-Moc”. Założeniem projektu jest m.in. usprawnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy
na terenie woj. opolskiego, poprzez uświadomienie
ważności oraz konieczności podejmowanych działań
i przekazywanie informacji o podjętych działaniach
oraz zwiększenie skuteczności procedury „Niebieskich Kart”, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawą
skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest
bowiem współpraca przedstawicieli wszystkich służb
stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy
w rodzinie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania skierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców:
Regionalne spotkania informacyjno-edukacyjne dla personelu medycznego
szpitali oraz pogotowia
W maju i czerwcu na terenie szpitali w woj. opolskim
odbyły się spotkania, na które został zaproszony
personel medyczny szpitali i pogotowia. Spotkania
dotyczyły zadań, które nakłada na służbę zdrowia
znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem
wdrażania procedury „Niebieskiej Karty” w zakresie
dotyczącym grupy docelowej spotkania. Ponadto
omawiane były m.in. działania pracowników ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia przemocy, tj.
umiejętne przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie przemocy i pokierowanie osoby
krzywdzonej do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc.
Spotkania były przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. przemocy w rodzinie – panią
Barbarę Leszczyńską. Działanie zaplanowane jest
również do realizacji na sierpień 2013 r.
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Komunikaty
W celu dotarcia do mieszkańców Opola wyświetlane
będą komunikaty na monitorach multimedialnych
w autobusach MZK Opole, pod hasłem „Przemoc to
Nie-Moc”, zachęcające do reakcji w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania temu zjawisku wraz z podaniem instytucji
udzielających pomocy oraz nawołujące do łamania
stereotypów z zakresu przemocy.
Spektakle profilaktyczno-edukacyjne
dla uczniów szkół podstawowych klas
IV–VI
NIBYLANDIA PIOTRUSIA PANA (WSPÓŁCZESNE DOŚWIADCZENIA LATAJĄCEGO PSOTNIKA) – dziecko
w obliczu przemocy i agresji w rodzinie. Piotruś Pan –
mieszkaniec Nibylandii, dowodzi w swojej krainie grupą chłopców, którzy wypadli z wózka i nikt się po nich
nie zgłosił. Nie chce nigdy dorosnąć, chodzić do szkoły i pracować. Posiada niezwykłe umiejętności, jedna
z nich to latanie. Te nadzwyczajne możliwości pozwalają głównej postaci na wniknięcie do wielu domostw,
gdzie będzie naocznym świadkiem tego, co tam się
dzieje. Przez nieoczekiwany splot zdarzeń, podczas
jednej z wizyt traci swój cień, co ma znaczenie bardzo
symboliczne. Tak jak dziecko, które poddane jest wielu
aktom przemocy, traci tożsamość, jest zagubione i bezradne (pozbawione cienia, nieodłącznego elementu
własnej fizjonomii i własnego ja), tak Piotruś Pan bez
swojego cienia nie jest sobą. Ma to wymiar głęboko
metaforyczny. NIBYLANDIA w przedstawieniu, to miejsce azylu dla wszystkich, których dotknęła jakakolwiek
forma przemocy w rodzinie. A Piotruś Pan to nikt inny,
jak każdy z nas, kto powinien być przewodnikiem po
zawiłych ścieżkach rodzinnego życia. Jak odzyskać
swój cień w obliczu przemocy doświadczonej w rodzinie – o tym jest spektakl.
Spektakle wystawiane będą w 71 szkołach podstawowych woj. opolskiego od czerwca do października 2013 r. Przedstawienia, które odbyły się w czerwcu
cieszyły się dużym uznaniem wśród uczniów i grona
pedagogicznego. Działanie to jest zwróceniem uwagi
dzieci na problem przemocy oraz pokazanie konsekwencji tego typu działań, jak też wskazanie sposobów
ich unikania. Jednocześnie dzieci dowiadują się, gdzie
zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia lub zaistnienia przemocy. Spektakle mają również za zadanie ukazanie właściwych, wartościowych wzorców, wolnych

od przemocy oraz przedstawienie roli odpowiednich
instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy oraz osób dorosłych, jako opiekunów stojących
w obronie pokrzywdzonych.
Szkolenia
Kolejnym działaniem będzie realizacja na przełomie
września i listopada br. dwóch szkoleń, których celem będzie podniesienie kompetencji pracowników
wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pierwsze z nich,
pn. „Przyczyny zachowań agresywnych, jako element
diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz
kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających
przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci”, będzie przeznaczone dla członków
zespołów interdyscyplinarnych (np. pracowników
socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policjantów, lekarzy). Szkolenie będzie
miało na celu polepszenie współpracy oraz podniesienie skuteczności podejmowanych działań oraz
wskazanie korzyści płynących z pracy w zespole interdyscyplinarnym, w działaniach profilaktycznych oraz
pomocy rodzinom i osobom w pokonaniu trudnych
sytuacji życiowych. Ponadto przyczyni się do skuteczności oddziaływań interwencyjnych poprzez umiejętne projektowanie działań społecznych. Szkolenie jest
przeznaczone dla 71 osób (po jednym przedstawicielu Zespołu z każdej gminy). Drugie szkolenie, pn.
„Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą
przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych”, będzie skierowane do
policjantów – kierowników rewirów dzielnicowych
i posterunków Policji. Szkolenie ma na celu usprawnienie wykonywanych zadań służbowych Policji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynację działań w ramach procedury zapobiegania
temu zjawisku. Zakłada się przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych w okresie 2 dni szkoleniowych
dla dwóch 20-osobowych grup. W szkoleniach dla
policjantów nie będą uczestniczyć funkcjonariusze,
którzy ewentualnie zostaną wytypowani do udziału
w wyżej opisanym szkoleniu dla członków zespołów
interdyscyplinarnych. Nabyte umiejętności pozwolą
na wzbogacenie stosowanych przez policjantów metod wpływu na osoby objęte interwencją w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie oraz na efektywne zakończenie interwencji.

Rozmowy z ciekawymi ludźmi
Rozmowa z Bogdanem Święsem – pracownikiem
socjalnym OPS Komprachcice
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?
Rzeczywistość w zawodzie pracownika socjalnego odbiega od założeń, którymi kierowano się podczas tworzenia ustawy o pomocy społecznej. Niejednoznaczne
przepisy prawa, interpretowane w różnoraki sposób,
utrudniają skuteczne stosowanie go. Brak narzędzi
egzekwujących te regulacje, to kolejny przejaw mijania się rzeczywistości z praktyką. Nakładanie na OPS-y
coraz większej ilości zadań, bez wsparcia finansowego,
również stanowi spory problem.
Jakie, według Pana, są zalety i wady pracy socjalnej?
Zaletą pracy socjalnej jest z pewnością możliwość uzyskania pomocy przez osobę, która znalazła się w trudnej sytuacji, a nawet sama świadomość istnienia instytucji, która może służyć pomocą. Świadczenie pracy
socjalnej powoduje poprawę relacji pracownik socjalny
– klient. Pozwala nawiązać bliższe relacje, tak pomocne
w dotarciu do potrzebujących i wskazaniu właściwej
drogi. Prowadzona we właściwy sposób praca socjalna
nie pozwala uzależnić się osobie od pomocy finansowej, która stanowi wtedy wyłącznie jeden z elementów
prowadzących do sukcesu. Z drugiej strony jednak stoi
pracownik socjalny posiadający emocje, wrażliwość,
zaangażowany w sprawy zawodowe (w większości
trudne), co może powodować znaczne obciążenie
psychiczne, często rzutujące na prywatność oraz przyczyniające się do wypalenia zawodowego. Należy też
pamiętać, iż jest to zawód o podwyższonym ryzyku –
pracownicy socjalni na co dzień narażeni są na trudne,
a nawet niebezpieczne sytuacje.
Co należy zmienić w pracy pracowników socjalnych, aby pomoc społeczna funkcjonowała lepiej?
Jestem pracownikiem małego OPS – a więc odniosę
się do swojej sytuacji. Uważam, że dużym problemem
jest nadmierne obciążenie pracą, zwłaszcza tą „papierkową” – jestem zobowiązany samodzielnie prowadzić
każdą sprawę od początku do końca – od momentu
wpłynięcia wniosku do druku listy wypłat, co w większych ośrodkach przypisane jest poszczególnym dzia-

Bogdan Święs – pracownik socjalny OPS Komprachcice

łom. Chciałbym, żeby w tym aspekcie ta nieodłączna
część naszej pracy została zmieniona, a przynajmniej
uległa zmniejszeniu. Marzę również o zmianie postrzegania naszego zawodu zarówno przez społeczeństwo
(postrzegające nas jako instytucję rozrzutną), jak i samych klientów (nieusatysfakcjonowanych wysokością
świadczeń). Taki stan rzeczy wynika głównie z nieświadomości istoty naszej pracy. Obszar ten również wymagałby zmian.
Czy mężczyzna może być dobrym pracownikiem
socjalnym, czy to raczej zawód dla kobiety?
Jeśli kobieta może być dobrym astronautą, pilotem,
policjantem, to mężczyzna również może odnaleźć się
w zawodzie pracownika socjalnego i czerpać satysfakcję z zawodu.
Co Pan sądzi na temat stereotypowego postrzegania zawodów kobiecych i męskich, mowa o pracy
pracownika socjalnego? Czy to jest tendencja, która na dzień dzisiejszy zanika?
Stereotypowe postrzeganie ról kobiety i mężczyzny
powoduje niepotrzebne bariery, nawet w świadomości osób, które chciałyby je przełamać. Zachęcam do
łamania stereotypów, bo to powoduje zmianę punktu
widzenia, co często bywa odkrywcze.
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Zawód pracownika socjalnego jest zawodem specyficznym. Jakimi cechami charakteru powinien
odznaczać się pracownik socjalny?
Jeśli osoba myśli o podjęciu pracy w tym zawodzie, to
pośród jej cech osobowościowych nie może zabraknąć z jednej strony otwartości na innego człowieka
i chęci pomagania innym, umiejętności wczucia się
w sytuację drugiej osoby, z drugiej zaś „zdrowego” dystansu, zdolności odcięcia problemów zawodowych
od prywatnego życia.

kim zmierza pomoc społeczna. Wiele obaw budzą
zmiany określone przez jeden z dzienników jako „rewolucja w pomocy społecznej”, a w szczególności
obawa o utratę pracy przez wielotysięczną rzeszę
pracowników socjalnych. Przejęcie obowiązków z zakresu pomocy społecznej przez podmioty inne niż
ośrodki pomocy społecznej budzi obawy, iż osoby
zwracające się o pomoc będą traktowane przedmiotowo, a głównym celem tych instytucji będzie osiągnięcie jak najwyższych zysków.

Jaki jest Pana największy sukces zawodowy?
Nie posiadam na „swoim koncie” spektakularnych sukcesów zawodowych i nawet nie postrzegam w ten
sposób swojej pracy. Każdy mały sukces daje satysfakcję i przekłada się na sukces zarówno klienta (nie
lubię tego określenia), jak i pracownika. Spektakularny
sukces raczej kojarzy mi się z hollywoodzką superprodukcją, w której umorusany strażak wynosi z pożaru
dziecko. Myślę, że my, pracownicy socjalni, jesteśmy
trochę zbyt skromni, ale może też czas to zmienić…
W TVP emitowana jest druga seria serialu „Głęboka
woda”, lecz mimo niepodważalnych walorów artystycznych uważam, że raczej nie będziemy świadkami
podwórkowych zabaw dzieci w dzielnego pracownika socjalnego.

Jaki, Pana zdaniem, jest wizerunek publiczny pracownika socjalnego?
Część osób zawsze będzie uważała, że „dajemy pieniądze pijakom” i bardzo trudno zmienić ich podejście.
Jednak prowadząc pracę w terenie, pod wpływem
rozmowy udaje mi się czasem zmienić podejście
osoby, mam również poczucie, że zwiększa się liczba
osób, które rozumieją naszą pracę, a zarazem sytuację
osób w najbliższym środowisku.

Z jakimi problemami najczęściej borykają się podopieczni pańskiego ośrodka pomocy społecznej?
Najczęstszym problemem, który jest zarazem najczęstszą przyczyną zgłaszania się po udzielenie pomocy, jest bezrobocie. To szeroki problem uderzający
w osobę, jak i całą rodzinę. Praca z osobami bezrobotnymi, szczególnie tymi określanymi jako 50+, jest
bardzo trudna. Często utrata pracy dla takiej osoby
jest życiową tragedią, a stres nią spowodowany porównywalny jest często ze stresem po utracie bliskiej
osoby. Przełamanie blokady u takiej osoby jest bardzo
trudne, nie polepszają sytuacji statystki bezrobocia
wśród takich osób.
Jaką rolę powinien odgrywać pracownik socjalny
w życiu podopiecznych?
Pracownik socjalny powinien wspierać podopiecznych, wskazywać im najkrótszą drogę do przezwyciężenia trudnej sytuacji, wykorzystywać ich potencjał
przy współpracy środowiska lokalnego.
Jakie są dylematy i rozdarcia współczesnego pracownika socjalnego?
Największym dylematem jest obecnie kierunek, w ja-

Czy zawód pracownika socjalnego jest potrzebny?
Potrzebny! Jeśli uważałbym inaczej, na pewno nie
brałbym udziału w tym wywiadzie.
Co motywuje Pana do pracy?
Wcześniej mówiłem o porażkach i sukcesach. To właśnie te małe sukcesy motywują mnie do pracy, choć
nie umniejszałbym również częstszemu motywowaniu finansowemu pracowników.
Wypalenie zawodowe jest przypisane do tego
zawodu. Wybierając go, pracownik socjalny musi
liczyć się z takimi, a nie innymi barierami. Czy dostrzega Pan ten problem u siebie i swoich współpracowników, jeśli tak, to w jaki sposób sobie poradzić z tym zjawiskiem?
Wypalenia zawodowego jeszcze u siebie nie dostrzegam, w imieniu współpracowników nie chciałbym
się wypowiadać, jednak wiem, że stanowi ono istotny problem w zawodzie. Nawarstwienie obowiązków
i duże zaangażowanie w pracę oraz bariery, na jakie
napotykam, a zarazem brak zaangażowania ze strony
klientów powoduje frustrację i poczucie bezsensu.
Często w przezwyciężeniu trudnych sytuacji pomaga
rozmowa ze współpracownikami (bo kto tak zrozumie pracownika socjalnego, jak nie drugi pracownik
socjalny…). Moim osobistym sposobem na odreagowanie jest basen, rower, bieganie. Nie wyobrażam sobie także urlopu bez wyjazdu z rodziną w jakieś spokojne miejsce.

Dobre praktyki
Projekt systemowy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ujeździe
pn. „Ku samodzielności –
praca systemowa z rodziną
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego”
W okresie od 1.06. do 31.10.2012 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ujeździe realizował projekt systemowy
pn. „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Szkolenie zawodowe z obsługi kasy fiskalnej

Szkolenie – pielęgnacja terenów zieleni

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ujeździe skierowany był do mieszkańców Gminy
Ujazd, w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących i korzystających ze świadczeń (finansowych, niefinansowych) Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej 7 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem.
Projekt w swoich założeniach miał przyczynić się do
zaktywizowania klientów pomocy społecznej oraz
zwiększenia ich szans na otwartym rynku pracy.
W ramach realizacji projektu prowadzone były konsultacje indywidualne (z psychologiem i doradcą
zawodowym) oraz grupowe poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w treningu kompetencji społecznych oraz
w warsztatach kreowania wizerunku prowadzących
do wzrostu ich kompetencji społecznych. Szczególnie atrakcyjne okazały się warsztaty gospodarowania
budżetem domowym i współpracy z rodziną. Odbyły się one w trzech różnych miejscach Opolszczyzny
– Brzegu, Nysie i Byczynie. Poza częścią szkoleniową
uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia atrakcji i zabytków poszczególnych miejsc. Z wszystkich wyjazdów
uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, jednak najbardziej miło wspominają czas spędzony w Nysie.

Szkolenie z zakresu florystyki i bukieciarstwa

Na zakończenie projektu przygotowano manualne
warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, w których udział wzięły również dzieci uczestników
projektu.
Udział dzieci w zajęciach miał na celu wzmocnienie więzi dzieci z rodzicem oraz pokazanie uczestnikom możliwości spędzania wolnego czasu z dziećmi. Uczestnicy
w trakcie zajęć poznali różne techniki plastyczne i możliwości zastosowania ich w sztuce użytkowej. Umiejętności
zdobyte w trakcie warsztatów mogą stać się inspiracją dla
rozwoju własnej pasji, pomysłem na spędzenie wolnego
czasu z rodziną czy też jedną z technik relaksacyjnych.
Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy wraz z dziećmi spędzili bardzo miło czas, tworząc przy tym bardzo
ciekawe prace.
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„Program aktywizacji
społeczno-zawodowej
bezrobotnych w gminie
Praszka – FENIX” w Ośrodku
pomocy Społecznej w Praszce
OPS w Praszce od 2008 r. do 2012 r. realizował projekt
systemowy pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka – FENIX”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet
VII, Poddziałanie 7.1.1).

d) kurs „Bukieciarstwo i artystyczne układanie roślin
oraz artystyczna wytwórczość wiórowa”
e) szkolenie „Brukarz”,
f ) szkolenie „Stylizacja i pielęgnacja paznokci”,
g) „Kurs kosmetyki upiększającej i pielęgnacyjnej”,
h) szkolenie „Pracownik pielęgnacji zieleni”,
i) szkolenie „Radzenie sobie ze stresem i agresją”,
j) szkolenie „Pszczelarstwo”.

Zespół projektowy
Szkolenie z zakresu pszczelarstwa

Projekt zwiększył zdolności komunikacyjne uczestników projektu, ich motywację do działania i wiarę we
własne możliwości oraz zwiększył ich kwalifikacje zawodowe i umiejętność ponownego wejścia na rynek
pracy. Dodatkowo projekt miał na celu wzmocnienie
potencjału kadrowego OPS o jeden etat.
Każdego roku w ramach realizacji zadania zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
aktywizacja edukacyjna, zdrowotna i społeczna, realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa,
lekarza medycyny pracy i doradcę zawodowego. Zorganizowano spotkania integracyjno-szkoleniowe, które wzmocniły grupę.
W ramach projektu przeprowadzono następujące
szkolenia:
a) „Autopromocję”, składającą się z modułu z doradcą
zawodowym i psychologiem oraz zajęć ze stylizacji
i wizażu (każdy uczestnik projektu odbył taki kurs),
b) kurs „Obsługa komputera i kas fiskalnych”,
c) kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym”,

Szkolenie z zakresu pielęgnacji zieleni

Kurs kosmetyki upiększającej i pielęgnacyjnej

Osoby uczestniczące w kursach i szkoleniach bardzo dobrze oceniły udział w projekcie, natomiast konkretnym
efektem uczestnictwa naszych klientów w projekcie
systemowym było wyrobienie w nich poczucia własnej
wartości i chęci zmiany swojej sytuacji na rynku pracy.

Projekt systemowy pn.
„Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności
zawodowych klientów
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku”

Uczestnicy projektu

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo osób, będących w wieku aktywności zawodowej,
jednocześnie będących długotrwałymi klientami OPS.
Projektem zostało objętych 36 beneficjentów – 24 kobiety i 12 mężczyzn (w tym 4 osoby niepełnosprawne).
Każdy z uczestników projektu został objęty kontraktem
socjalnym. Osoby przystępujące do projektu, to osoby
zamieszkujące zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie.
Uczestnicy uzyskali wsparcie w zależności od potrzeb
i predyspozycji zawodowych.

Ponadto w 2012 r. uczestnicy dodatkowo objęci zostali
indywidualnym poradnictwem psychologicznym, który trwał przez cały okres realizacji kursów i szkoleń.

Szkolenie uczestników projektu

Zajęcia z doradcą zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas dotychczasowej realizacji projektów systemowych, przystąpiło po raz piąty do realizacji projektu pn. „Wzrost
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych
klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ostatnich czterech latach zawsze osiągaliśmy zakładane cele projektu, realizowaliśmy przewidywane rezultaty.
Lista osób zaangażowanych w pracę przy projekcie:
• mgr Krystyna Wilisowska – kierownik projektu,
• mgr Anna Muzyka – koordynator projektu,
• mgr Anna Ozimek – księgowa projektu,
• mgr Anna Sękowska, inspektor – doradca ds. osób
niepełnosprawnych,
• mgr Agnieszka Peska – pracownik socjalny.
W latach 2013–2014 zakładamy objąć wparciem
50-osobową grupę uczestników projektu, mieszkańców powiatu prudnickiego, w tym osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniających się wychowanków
rodzin zastępczych i ośrodków szkolno-wychowawczych. W każdym przypadku są to osoby nowo przystępujące do projektu. Niepełnosprawni uczestnicy
spełniają ponadto łącznie warunki: są osobami niepracującymi, w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Z pozostałych
chętnych utworzyliśmy listę rezerwową, na której znajdują się osoby o wyższym poziomie kompetencji społecznych.
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Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników projektu, do którego beneficjenci ostateczni mają dążyć
poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:
– podniesienie poczucia własnej wartości,
– uzyskanie zdolności konstruowania dokumentów
aplikacyjnych,
– nabycie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
– pozyskanie znajomości sposobów i technik efektywnego poszukiwania pracy,
– poznanie lokalnego i ogólnoświatowego rynku pracy oraz określenie swojej przydatności do zawodu,
– podniesienie kwalifikacji zawodowych,
– zwiększenie poziomu integracji.
Udział w projekcie umożliwi grupie zawodowej zaistnienie w życiu społecznym, w tym wejście na rynek
pracy, aktywizację zawodową, podniesienie poziomu
świadomości, wzrost oceny własnej wartości, podniesienie poziomu mobilności beneficjentów, czego
efektem będzie podpisanie 15 aneksów do indywidualnych programów usamodzielniania oraz 35 kontraktów socjalnych w ramach aktywnej integracji.
Z beneficjentami ostatecznymi od marca prowadzona jest praca socjalna, ponadto w maju rozpoczęły się
warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnicy otrzymują
zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, ponadto zostały
im zapewnione również ze środków EFS zestawy obiadowe podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem.
Po konsultacjach z doradcą zawodowym uczestnicy
projektu zostaną skierowani na odpowiednie kursy
i szkolenia, które zostaną im sfinansowane. Doradca
zawodowy ustalił indywidualne predyspozycje uczestników, ponadto dobrał kursy zgodnie z aktualnymi
potrzebami na rynku pracy, będą one trwały od lipca
do grudnia 2013 r. Uczestnicy projektu wyrazili chęć
uczestniczenia w następujących kursach zawodowych
oraz szkoleniach:
– kurs – ogrodnik terenów zieleni,
– kurs prawa jazdy kat. B,
– kurs kosmetyczny,
– kurs ochrony,
– kurs j. angielskiego,
– kurs j. niemieckiego,
– kurs komputerowy,
– kurs tworzenia stron internetowych z elementami
grafiki komputerowej,

–
–
–
–
–
–

kurs spawania,
kurs obsługi wózków widłowych,
kurs operatora sprzętu ciężkiego,
kurs opiekuna osób starszych,
kurs j. migowego,
kurs gastronomiczny.

W ramach kursów wykonawca zapewni według potrzeb materiały szkoleniowe, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast projektodawca sfinansuje zwrot
kosztów dojazdu, egzaminy państwowe, catering dla
uczestników projektu.
W ramach projektu realizowane jest także wsparcie dochodowe w formie świadczeń na kontynuację nauki
dla usamodzielniających się uczestników projektu oraz
wypłacana jest pomoc pieniężna na pokrycie kosztów
utrzymania osób pełnoletnich pozostających w rodzinie zastępczej.
W ramach projektu systemowego zakupione zostały
drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
które zlikwidowały barierę architektoniczną na jaką napotykali uczestnicy projektu, jak i inne osoby niepełnosprawne przychodzące do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Ponadto ze środków
EFS została unowocześniona strona internetowa PCPR
w Prudniku i przystosowana do potrzeb osób niedowidzących. Efektywna, czytelna i przyjazna oprawa graficzna jest niezbędna do prawidłowej realizacji i promocji
projektu, jednocześnie wiąże się z ułatwieniem dostępu
do informacji potencjalnym uczestnikom projektu. Aby
umożliwić poruszanie się po naszej stronie internetowej
osobom niedowidzącym konieczna była zmiana strony
na wersję ze zmienionym kontrastem oraz zmianą wielkości znaków. Nasza nowa strona internetowa działa
poprawnie na każdej nowoczesnej przeglądarce, a także na telefonach typu smartphone, co jeszcze bardziej
zwiększy promocję projektu oraz dostęp do informacji
uczestnikom oraz potencjalnym beneficjentom ostatecznym projektu, również w przyszłych projektach realizowanych w ramach perspektywy 2014–2020.
Istotnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu było również utworzenie punktu informacyjnego,
wyposażonego w komputer podłączony do Internetu,
urządzenie wielofunkcyjne oraz biurko przystosowane
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż niektórzy
uczestnicy projektu, będący w trudnej sytuacji życiowo-rodzinnej nie mają dostępu do Internetu albo nie

posiadają w domu komputera, taka sytuacja spowodowana jest często występującym wśród uczestników
projektu ubóstwem. W punkcie tym uczestnicy projektu mogą pod nadzorem inspektora – doradcy ds. osób
niepełnosprawnych pisać, drukować, skanować, wysyłać dokumenty aplikacyjne (m.in. CV, list motywacyjny)
w celu znalezienia pracy. Utworzenie punktu informacyjnego odpowiada na cel główny projektu, poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu uczestników projektu, a spowoduje nabycie umiejętności obsługi komputera, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna niemalże przy świadczeniu jakiejkolwiek pracy.
Ponadto umiejętność ta wpłynie na wzrost poczucia
własnej wartości beneficjentów ostatecznych, co odpowiada celom szczegółowym projektu. Utworzenie
punktu informacyjnego wpisuje się w instrument aktywizacji społecznej poprzez organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne,
jak również w wyeliminowanie przeszkód w procesie
dostępu do praw i usług społecznych uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych.
W ww. punkcie inspektor – doradca ds. osób niepełnosprawnych udziela niepełnosprawnym informacji
o przywilejach, ulgach i uprawnieniach. W miesiącu
grudniu zorganizujemy konferencję podsumowującą
realizację projektu, podczas której rozdamy osobom
niepełnosprawnym – uczestnikom projektu – „Informator dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców
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Punkt konsultacyjny w PCPR Prudnik utworzony w ramach projektu
systemowego

powiatu prudnickiego”, który wcześniej sami opracujemy i wydamy, będzie on wartością dodaną do realizowanego projektu. Konferencja podsumowująca
realizację projektu, podobnie jak spotkanie informacyjno-integracyjne, które zorganizowaliśmy w kwietniu,
będzie wyjściem naprzeciw uczestnikom, będą oni
mogli spotkać się, zintegrować, nawiążą nowe znajomości, a może nawet i przyjaźnie, wymienią się swoimi
doświadczeniami życiowymi. Imprezy te w szczególności skierowane są do grupy docelowej, jednak posłużą również promocji projektu, poprawią świadomość
społeczeństwa w zakresie działań prowadzonych w zakresie aktywnej integracji.

Ocena zasobów pomocy społecznej
województwa opolskiego w 2012 r.
Analiza danych i informacji zgromadzonych w tegorocznej Ocenie zasobów pomocy społecznej,
wskazuje, że w 2012 r. w województwie opolskim
nie poprawiły się obserwowane od lat niekorzystne tendencje demograficzne. Nadal zjawiska te
wyznaczają najważniejsze kierunki działań regionalnej polityki społecznej.
Według sygnalnej informacji GUS z maja br., w porównaniu do 2011 r. wystąpił:
• spadek liczby ludności ogółem – zarówno w podziale na płeć, jak i w podziale na miasto i wieś;
• wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, przy
spadku osób w wieku przedprodukcyjnym;
• spadek liczby urodzeń żywych oraz wzrost liczby
zarejestrowanych zgonów (liczba urodzeń żywych

była o 2,9% wyższa w porównaniu z 2011 r., ale
w relacji do 2010 r. obniżyła się o 2,4%);
• niski, nadal nie gwarantujący zastępowalności pokoleń, współczynnik dzietności (choć w 2012 r. był
on nieco wyższy niż w roku 2011);
• spadek liczby osób zarówno zameldowanych, jak
i wymeldowanych na pobyt stały w ruchu wewnętrznym;
• wzrost liczby osób wymeldowanych z pobytu stałego za granicą.
W zakresie warunków życia ludności sytuacja województwa opolskiego jest lepsza niż w pozostałych regionach kraju:
• dochody i wydatki mieszkańców województwa przekraczają średnie wartości w kraju (po raz
pierwszy od kilku lat nie tylko wydatki, ale również
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•

•

dochody ludności województwa przekroczyły
średnie wartości w kraju. Opolszczyzna znalazła się
w grupie 4 województw o wyższych wskaźnikach,
tj.: mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim),
występuje dobra sytuacja w zakresie wyposażenia mieszkań w dobra trwałego użytku, zwłaszcza
samochody, sprzęt elektroniczny, komputery, telewizory itp., na dobrym poziomie utrzymuje się
dostęp mieszkańców do Internetu,
podobnie jak w innych regionach kraju, w 2012 r.
wzrosła stopa bezrobocia, jednak nie wpłynęło to na
wzrost liczby osób wymagających wsparcia instytucji
pomocy i integracji społecznej, zwłaszcza nie poszerzył się zakres ubóstwa. Tak jak w latach poprzednich,
woj. opolskie należy do grupy regionów o najniższym poziomie ubóstwa, zwłaszcza skrajnego.

W związku z tym – wśród wielu ważnych zadań polityki
społecznej regionu wskazać należy dwa obszary:
1. Wzmocnienie działań polegających na tworzeniu
dogodnych warunków pracy i życia młodych rodzin tak, aby zwiększała się liczba urodzeń, a także
na wspieraniu rodzin, które już posiadają i wychowują dzieci.
2. Zwiększenie zakresu i form opieki oraz wsparcia, które umożliwiałyby osobom starszym lepsze
uczestnictwo w życiu społecznym, chroniąc jednocześnie przed wykluczeniem.
W pierwszym obszarze są to m.in działania polegające
na opracowaniu narzędzi i pakietów w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej (wsparcie rodzin
z dziećmi w zakresie łączenia obowiązków zawodowych z wychowawczymi, poprawa dostępu do usług
żłobkowych, przedszkolnych, zdrowotnych itp.).
Natomiast w stosunku do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są działania, których celem jest poszerzenie zakresu wsparcia
instytucjonalnego i środowiskowego, bowiem nadal
występuje w województwie opolskim niedobór placówek i miejsc środowiskowej opieki nad dziećmi z rodzin problemowych:
• zbyt mało jest miejsc w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
• za mały zakres środowiskowej pracy socjalnej z rodzinami problemowymi,
• dopiero od stycznia 2012 r. weszła w życie nowa
ustawa, której celem ma być poprawa skuteczności
systemu wsparcia rodzin i pieczy zastępczej (trudno jest po roku działania nowych regulacji ocenić
ich skuteczność).

W drugim obszarze – mimo wysokiej pozycji, jaką region zajmuje pod względem form opieki nad osobami
starszymi, wobec gwałtownie wzrastającej liczby tych
osób (w tym chorych i niepełnosprawnych), należy
znacznie poszerzyć ofertę i zakres pomocy. Szczególne znaczenie w najbliższych latach będzie miał rozwój
środowiskowych form opieki i pomocy (usług opiekuńczych, klubów wsparcia, świetlic, środowiskowej
pracy socjalnej), a także unowocześnienie dotychczas
stosowanych metod (np. zmiana funkcji domów pomocy społecznej na swoiste centra pomocy i wsparcia,
mieszczące w swoich siedzibach zarówno pomoc stacjonarną, jak również dzienną, rehabilitacyjną czy hospicyjną).

egzystencji, czyli zaspokaja najbardziej podstawowe
potrzeby osób i rodzin, nie wpływając wyraźnie na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów.
Pozostałe elementy systemu zabezpieczenia społecznego nie zmieniły się w znaczący sposób.
Natomiast do najważniejszych różnic zaliczyć należy:
–
1. W zakresie zadań pomocy społecznej:
–
–

Opolskie instytucje pomocy i integracji społecznej
stopniowo dostosowują się do potrzeb i wyzwań wynikających ze zmian społecznych i demograficznych,
choć w wielu obszarach proces ten jest zbyt powolny
lub ograniczony przepisami prawa.
W 2012 r. w systemie zabezpieczenia społecznego wystąpiły dwie istotne zmiany:
• wprowadzono w życie nową ustawę o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• podwyższono kryteria dochodowe uprawniające do
świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
Pierwsza zmiana polega na oddzieleniu zadań związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną od zadań polegających na udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach
życiowych, spowodowanych bezrobociem, ubóstwem
czy niepełnosprawnością. Ustawa wprowadziła nowe
instytucje (stanowiska pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej), a także nowe narzędzia
i zasady współpracy wszystkich instytucji w celu poprawienia skuteczności działania pieczy zastępczej
oraz usprawnienia procedury adopcyjnej.
Druga, od dawna rekomendowana zmiana, dotyczy
waloryzacji kryteriów dochodowych stosowanych
w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.
Wzrosły również wartości udzielanych zasiłków rodzinnych i wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na
dziecko do 18 lat, 115 zł na dziecko do 25 roku życia,
Podkreśla się jednak, że podwyższenie tych kryteriów
nie spowodowało znacznego wzrostu wartości wypłacanych świadczeń, zwłaszcza zasiłków z pomocy
społecznej. Nadal ich wysokość bliska jest minimum

–

–

–

–

–

–

–

wzrost udziału osób długotrwale korzystających
z pomocy – w 2012 r. jest to wskaźnik 58%;
wzrost udziału wśród beneficjentów liczby osób
w wieku emerytalnym, zwłaszcza mężczyzn (o 20%)
i będący efektem tych zmian wzrost zapotrzebowania na różnego typu formy pomocy i opieki nad
osobami starszymi. Gminy podkreślają konieczność
rozwoju bazy dziennych domów pomocy, usług
opiekuńczych, a także infrastruktury domów pomocy społecznej (opieki całodobowej);
dynamiczny wzrost kosztu ponoszonego przez
gminy za pobyt swoich mieszkańców w domach
pomocy społecznej i związana z tym potrzeba
rozwoju środowiskowych form wsparcia dla osób
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych;
wzrost kosztu pomocy pieniężnej, wynikający
w podwyższenia kryterium dochodowego i wzrostu
wartości poszczególnych świadczeń (szczególnie
świadczeń finansowanych lub dofinansowywanych
z budżetu państwa);
spadek pomocy udzielanej przez powiatowe centra pomocy rodzinie w formie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa;
dalszy spadek udziału jednostek samorządu terytorialnego w projektach systemowych i konkursowych w ramach PO KL, a także w konkursach resortowych. Podkreśla się, że udział w konkursach
warunkowany jest finansowym udziałem własnym,
a z powodu ograniczonych możliwości finansowania wielu zadań, nie wystarcza środków na uczestnictwo w konkursach;
nadal występujący dotkliwy brak działań partnerskich, współpracy między samorządami oraz niski
udział w realizacji zadań organizacji pozarządowych
i wolontariuszy;
niewystarczająca liczba podmiotów ekonomii społecznej, niski udział działań polegających na organizacji prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych (brak środków finansowych);
niewystarczający zakres działań polegających na
integracji społecznej osób zagrożonych wyklucze-

–

–

–

–

–

niem w formie klubów i centrów integracji społecznej. Łącznie w województwie funkcjonują 2 centra
i 6 klubów integracji społecznej, a z doświadczenia
pracowników prowadzących te placówki wynika,
że rehabilitacja społeczna i zawodowa, skierowana do osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej, przynosi najlepsze
efekty właśnie w takich podmiotach;
nadal zbyt niski stopień realizacji kontraktów socjalnych, wobec jednocześnie podkreślanej roli i znaczenia tego narzędzia w poprawie skuteczności
działań pomocy społecznej. Malejąca liczba kontraktów socjalnych jest m.in. efektem przeciążenia
pracowników socjalnych działaniami administracyjnymi i brakiem wystarczającego czasu na pracę
socjalną, w tym realizację kontraktów. W 2012 r. zawarto o 3% mniej kontraktów niż w 2011 r. (2 339
osób);
w 2012 r. zaobserwowano utrzymującą się nadal
wyraźną przewagę świadczeń pieniężnych nad innymi formami wsparcia, zwłaszcza w postaci pracy
socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, kontraktów socjalnych. Niewystarczająca liczba pracowników socjalnych i poświęcanie znacznej części czasu pracy na zadania administracyjne powodują, że
brak jest skutecznych mechanizmów wsparcia coraz
większej grupy osób uzależnionych od pomocy (korzystających z niej od kilku lat);
podobnie jak w latach poprzednich w niewielkim
stopniu zaspokojone są potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych (63,3%). W 2012 r. na mieszkanie socjalne oczekiwało 1 642 mieszkańców województwa;
niski jest również, mimo wzrostu w porównaniu
do 2011 r., zasób mieszkań chronionych, zwłaszcza
dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz
osób z zaburzeniami psychicznymi;
nadal poważnym mankamentem jest przeciążenie
zadaniami administracyjnymi służb pomocy społecznej, wobec niewystarczającej liczby pracowników socjalnych, mimo iż w 2012 r. zanotowano 3%
wzrost liczby zatrudnionych, szczególnie w ośrodkach pomocy społecznej, w tym wzrost liczby osób,
które ukończyły specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny;
zbyt wolno postępuje rozwój instytucji oraz poszerzanie zakresu ich oddziaływania – według
gminnych i powiatowych ocen, do 2014 r. w woj.
opolskim mają powstać: 2 nowe domy pomocy
społecznej (w powiecie brzeskim i głubczyckim),
2 dzienne domy pomocy (w Opolu), 1 środowiskowy dom samopomocy (w Praszce) oraz rozbudo-
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wa ŚDS w Kluczborku, 1 klub integracji społecznej
(w Kędzierzynie-Koźlu). Powiat krapkowicki zamierza rozwinąć sieć rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (o 6 jednostek na 51 miejsc).
2. W zakresie systemu świadczeń rodzinnych
w 2012 r. wystąpiły m.in. następujące zmiany:
– wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych (w związku
z koniecznością opieki nad osobą ze znacznym
stopniem niepełnosprawności). W kolejnych latach
nastąpić ma ponowne ograniczenie uprawnień do
tych świadczeń i spadek liczby świadczeniobiorców;
– spadek ogólnej liczby rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne, mimo podwyższenia kryterium
dochodowego (od listopada 2012 r.) liczba świadczeniobiorców zmalała o 5%, ponieważ nadal wysokość tego kryterium (539 zł) jest niewiele wyższa
od granicy ubóstwa egzystencjalnego (443 zł).
Ponadto podkreśla się, że mimo wzrostu wartości kryterium dochodowego oraz wzrostu wysokości zasiłków rodzinnych, nadal pomoc udzielana jest w zbyt
niskiej wysokości (przeciętna wysokość zasiłku rodzinnego z dodatkami wynosi 266 zł) i niewiele różni się
od wysokości kryteriów i świadczeń z pomocy społecznej. Eksperci wskazują, że z powodu braku skutecznych
narzędzi i mechanizmów kontroli oraz aktywizowania
beneficjentów, zbyt duża grupa osób uzyskuje prawo
do świadczeń, a osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji otrzymują pomoc nieadekwatną do
potrzeb. Ocenia się, że systemy pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych są w małym stopniu efektywne. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają
obecnie prace nad poważną zmianą systemu pomocy
społecznej, polegającą głównie na oddzieleniu pracy
socjalnej i poradnictwa od pomocy w formie świadczeń pieniężnych. Ponadto gminy będą mogły zlecić
wykonanie zadań w zakresie niematerialnych i aktywizujących form wsparcia organizacjom pozarządowym
lub podmiotom niepublicznym. Oczekuje się poprawy
skuteczności stosowanych usług społecznych i jednocześnie większą racjonalizację wydatków.
–

w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną wprowadzono w życie nową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wprowadzono
nowe instrumenty prawne i organizacyjne, które
mają usprawnić dotychczas podejmowane działania w tym zakresie. Poszczególnym szczeblom
samorządu terytorialnego przypisano konkretne

zadania, przyjmując jednocześnie zasadę ścisłej
współpracy i partnerstwa instytucjonalnego oraz
resortowego. Nowe zadania wymagają znacznych
nakładów finansowych, a budżet państwa w 2012 r.
dofinansował jedynie część tych obowiązków.

poczynku. Tego typu inicjatywy są szeroko stosowane
w wielu krajach europejskich, a także w wielu miastach
Polski. Ocenia się, że w dalszej perspektywie czasowej
stosowanie ulg i zwolnień przynosi wiele pożytku, nie
obciążając zbytnio budżetów gmin.

–

–
Stąd jeden z głównych wniosków wymienianych
w gminnych i powiatowych ocenach zasobów pomocy społecznej dotyczy trudności w realizowaniu coraz
większej liczby zadań, bez zabezpieczenia odpowiedniej wielkości środków finansowych. Obecnie ośrodek
pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy
rodzinie wykonują coraz większą liczbę zadań z zakresu
nie tylko pomocy społecznej, ale również szeroko pojętej polityki społecznej. Powoduje to brak możliwości
wykonywania na odpowiednim poziomie najważniejszej usługi pomocy społecznej, jaką jest praca socjalna.
Od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej prawo to zostało
już kilka razy zmienione i nadal samorządy wnioskują
o dokonanie kolejnych poprawek.
Zmiany dotyczą m.in.:
• odciążenia pracy asystentów rodziny (w świetle
obecnych przepisów zobowiązani są oni do szczegółowego raportowania prowadzonych zadań),
• przyznanie asystentowi rodziny tych samych przywilejów co pracownikom socjalnym (250 zł dodatku oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy),
• uproszczenia wielu przepisów, ponieważ duża ich
część jest nieprecyzyjna, co wymusza indywidualne interpretacje, które nie są oficjalnym stanowiskiem i nie stanowią wykładni prawa,
• z uwagi na trudności związane z finansowaniem zatrudnienia odpowiedniej liczby asystentów rodziny
i koordynatorów pieczy zastępczej, przy założeniu,
że od 2015 r. zatrudnienie asystentów i koordynatorów ma być obligatoryjne, władze samorządu terytorialnego oczekują na współfinansowanie tego
zadania przez budżet państwa.
Ponadto w zakresie działań wspierających rodziny wychowujące dzieci, samorządy gminne mają wiele możliwości wprowadzenia indywidualnych programów
osłonowych lub ulg i zwolnień. Szczególnie dotyczyć
to winno rodzin wielodzietnych i niepełnych, których
warunki życia daleko odbiegają od sytuacji rodzin
z mniejszą liczbą dzieci. Jednak w woj. opolskim tylko 1
gmina (Kluczbork) podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Karty 3+, pozwalającą rodzinom wielodzietnym
na ulgowe korzystanie z instytucji kultury, sportu i wy-

Rekomendacje
Trwające od wielu lat niekorzystne tendencje w systemie pomocy społecznej oraz innych elementach
zabezpieczenia społecznego, polegające na wyraźnej
przewadze działań interwencyjnych i osłonowych nad
profilaktyką i zintegrowanym wsparciem powodują, że
wzrasta liczba osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy, klientów, wobec których należy stworzyć inny, bardziej skuteczny, system działań i instytucji.

–

Służyć temu mają zmiany, jakie wprowadzono w 2012 r.,
m.in. w opiece nad dzieckiem i rodziną mającą trudności
opiekuńczo-wychowawcze, a także zmiany, które obecnie są w fazie przygotowań, polegające na oddzieleniu
działań osłonowych w pomocy społecznej od pracy socjalnej i poradnictwa.

–

W związku z tym, a także na podstawie wniosków zawartych w gminnych i powiatowych ocenach zasobów pomocy społecznej, należy wskazać najważniejsze rekomendacje:
– wprowadzenie zmian w ustawodawstwie dotyczącym pomocy i integracji społecznej, polegających
na zwiększeniu możliwości stosowania aktywnych
form wsparcia, mechanizmów uzależniających
udzielenie pomocy od aktywności beneficjentów
i ich udziału w procesie usamodzielniania;

–

–

–
–

–

inicjowanie rozwoju instytucji i różnych form
wsparcia środowiskowego (dziennych domów pomocy, świetlic środowiskowych, klubów wsparcia,
stołówek, instytucji udzielających poradnictwa,
ośrodków interwencji kryzysowej);
rozwój i poszerzanie zakresu działania usług społecznych skierowanych do osób starszych, zwłaszcza wsparcia środowiskowego;
tworzenie odpowiednich warunków współpracy
z III sektorem, podejmowanie wspólnych – partnerskich działań;
tworzenie mechanizmów wsparcia sektora ekonomii społecznej, w tym szczególnie centrów i klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych;
rozwój infrastruktury instytucji zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;
zwiększenie udziału w systemie pomocy społecznej wolontariatu;
promocja partnerstwa, współpracy międzyresortowej, inicjowanie zespołów interdyscyplinarnych;
kontynuowanie oraz unowocześnianie szkoleń
i doskonalenia zawodowego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wolontariuszy (systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych i informacyjnych w celu unowocześnienia
programów szkoleń i ich form organizacyjnych);
opracowanie i monitoring programów oraz narzędzi realizacji działań zmierzających do poprawy
niekorzystnych tendencji społecznych i demograficznych, w tym szczególnie Programu Specjalnej
Strefy Demograficznej i projektów realizowanych
w przyszłym okresie programowania UE.

Realizacja projektów OPS i PCPR
w ramach PO KL w latach 2011–
2012 w województwie opolskim
W 2012 r. OPS-y i PCPR-y objęły projektami systemowymi PO KL 1121 osób, tj. o 7% (86 osób) mniej niż
w 2011 r., w tym 653 osoby uczestniczyły w projektach realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, a 468 osób w projektach powiatowych centrów
pomocy rodzinie (brak informacji o beneficjentach
projektów konkursowych realizowanych lub współrealizowanych przez te instytucje, zatem liczba osób

objętych projektami w ramach PO KL jest większa).
W porównaniu do 2011 r. liczba uczestników projektów zmniejszyła się w OPS-ach i PCPR-ach, co wynikało
głównie z mniejszej liczby gmin i powiatów, które realizowały projekty PO KL. Najbardziej spadła liczba objętych projektami w powiatach: głubczyckim i opolskim
ziemskim.
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W latach 2011–2012 największe grupy klientów pomocy społecznej objętych projektami PO KL miały OPS-y
i PCPR-y w powiatach: nyskim (w 2011 r. – 200 osób,
w 2012 r. – 202 osoby) i brzeskim (199 i 187 osób),
a najmniejszą w powiecie prudnickim (19 i 25 osób).

W 2012 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało w województwie średnio 11 beneficjentów projektów PO KL
(w 2011 r. – 12), przy czym najwięcej w powiecie namysłowskim – 34 osoby, a najmniej w powiecie opolskim
ziemskim – 1 osoba.

Tabela 1. Beneficjenci projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej
i powiatowe centra pomocy rodzinie w latach 2011–2012

Powiat

brzeski
głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
namysłowski
nyski
oleski
miasto Opole
opolski
prudnicki
strzelecki
RAZEM

Liczba
ludności
powiatu wg
stanu na
31.12.2012 r.
92 410
48 003
95 227
67 065
64 715
43 082
141 384
65 928
122 120
132 935
57 436
75 435
1 005 740

Liczba beneficjentów
projektów systemowych
OPS i PCPR w:
2011 r.
199
77
114
102
66
113
200
88
65
69
19
95
1 207

2012 r.
187
15
137
119
66
145
202
79
72
12
25
49
1 121

Wzrost/
spadek
w 2012 r.
2011=100%
94
19
120
117
100
128
101
90
111
17
132
52
93

Wskaźnik liczby beneficjentów na 10
tys. mieszkańców
w 2012 r.
20
3
14
18
10
34
14
12
6
1
4
6
11

Źródło: Opracowanie własne OIS ROPS w Opolu na podstawie WUP w Opolu oraz gminnych i powiatowych ocen zasobów pomocy społecznej w 2012 r.

Wykres 1. Liczba beneficjentów projektów systemowych realizowanych przez OPS-y i PCPR-y
na 10 tys. mieszkańców w 2012 r.

Tabela 2. Uczestnicy projektów systemowych OPS-ów i PCPR-ów w ramach PO KL w latach 2011–2012
Beneficjenci projektów w ramach EFS w:
Powiat

brzeski
głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
namysłowski
nyski
oleski
miasto Opole*
opolski
prudnicki
strzelecki
Razem

2011 r.
OPS
94
60
65
60
33
82
120
60
65
39
0
22
700

PCPR
105
17
49
42
33
31
80
28
0
30
19
73
507

Razem
199
77
114
102
66
113
200
88
65
69
19
95
1 207

OPS
112
15
66
79
33
118
117
31
72
12
0
13
653

PCPR
75
0
71
40
33
27
85
48
0
0
25
49
468

* Miasto Opole realizuje jeden projekt w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
Źródło: Opracowanie własne OIS ROPS w Opolu na podstawie WUP w Opolu

W 2012 r. liczba powiatów realizująca projekty systemowe w PCPR zmniejszyła się o 2 jednostki (głubczycki i opolski ziemski) – w 2011 r. projekty realizowało
11 powiatów. Także liczba gmin realizująca projekty
w OPS-ach spadła o 6 (z 38 w 2011 r. do 32 w 2012 r.).
Przełożyło się to na spadek liczby osób objętych projektami w woj. opolskim, choć w części powiatów
ich liczba wzrosła.
Mapa 1. Projekty systemowe zrealizowane w ośrodkach pomocy społecznej
i powiatowych centrach pomocy rodzinie w woj. opolskim w 2012 r.

gminy i powiaty realizujące projekt systemowy
gminy nie realizujące projektu systemowego
Źródło: Opracowanie własne

2012 r.

Źródło: Opracowanie własne OIS ROPS w Opolu

Razem
187
15
137
119
66
145
202
79
72
12
25
62
1 121

Wzrost / spadek
w 2012 r.
2011 r. =100%
OPS
PCPR
119
71
25
0
102
145
132
95
100
100
144
87
98
106
52
171
111
X
31
0
X
132
59
67
93
92
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