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Słowo wstępne 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z początkiem roku 2008 rozpoczął realizację projektu sys-
temowego pt. „Podnoszenie kwalifi kacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.3 

Projekt jest współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifi kacji kadr po-
mocy społecznej i integracji społecznej.

Przygotowanie i realizacja projektów, to przedsięwzięcie wymagające znacznego zaangażowania zaso-
bów fi nansowych i ludzkich. Zmiany związane z zasadami i procedurami dotyczącymi pisania projektów, 
dokumentacją dot.  procesu wdrażania itd. następują lawinowo i odnoszą się niemal do każdego aspektu, 
związanego z przygotowaniem projektów w nowej perspektywie fi nansowej. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu aktywnie włącza się w proces konsultowania i opiniowania wszystkich dokumentów 
programowych, jakie będą wyznaczać zasady realizacji  projektów w latach 2007–2013. Zmiany  dotyczą  
nie tylko  zasad, na  jakich  składane i rozpatrywane będą projekty, ale także kompetencji i zakresu zadań 
realizowanych przez OPS i PCPR. 

Pragniemy na bieżąco dostarczać Państwu informacji odnośnie realizacji projektu systemowego pt. „Pod-
noszenie kwalifi kacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, jak również prze-
kazywać nowatorskie rozwiązania, które mogą zainspirować Państwa do działań w ramach własnych 
projektów systemowych. 

Docelowo bowiem biuletyn będzie prezentował tzw. dobre praktyki, jakie zostaną zainicjowane w ra-
mach nowych projektów powstałych w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach 
pomocy rodzinie w nowych okresie  programowania.

Ponadto w biuletynie prezentować będziemy aktualności, wydarzenia oraz wszelkie inicjatywy, jakie będą 
udziałem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

Zapraszamy do współpracy oraz życzymy miłej lektury. 

        Adam Różycki 
     Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY 
WSPARCIA PO KL

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała de-

cyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki,  który jest jednym 

z programów operacyjnych służących realiza-

cji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

2007–2013 i obejmuje całość interwencji Europej-

skiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głów-

nych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki pro-

zatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzysta-

nie środków EFS w Polsce w latach 2007–2013. 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie 

przed państwami członkowskimi UE, w tym również 

przed Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. 

Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bar-

dziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji 

i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowa-

cji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc 

pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej 

oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  roz-

wój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się 

do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz 

wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. 

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludz-

kich, Program będzie koncentrował wsparcie 

na następujących obszarach: zatrudnienie, edu-

kacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 

adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, 

a także zagadnienia związane z budową spraw-

nej i skutecznej administracji publicznej wszyst-

kich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rzą-

dzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnie-

nia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego 

celu przyczynia się realizacja sześciu celów strate-

gicznych, do których należą: 

podniesienie poziomu aktywności zawodowej  

oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobot-

nych i biernych zawodowo 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecz- 

nego 

poprawa zdolności adaptacyjnych pracowni- 

ków i przedsiębiorstw do zmian zachodzących 

w gospodarce 

upowszechnienie edukacji społeczeństwa na  

każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich 

silniejszym powiązaniu z potrzebami gospo-

darki opartej na wiedzy 

zwiększenie potencjału administracji publicz- 

nej w zakresie opracowywania polityk i świad-

czenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnie-

nie mechanizmów partnerstwa 

wzrost spójności terytorialnej 

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych 

zarówno na poziomie centralnym jak i regional-

nym. W ramach komponentu centralnego środki 

zostaną przeznaczone przede wszystkim na wspar-

cie efektywności struktur i systemów instytucjonal-

nych, natomiast środki komponentu regionalnego 

zostaną w głównej mierze przeznaczone na wspar-

cie dla osób i grup społecznych. 

Priorytety realizowane centralnie to: 

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna  

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i poten- 

cjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz po-

prawa stanu zdrowia osób pracujących 

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty  

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka  

Priorytet V: Dobre rządzenie 

Priorytety realizowane na szczeblu regional-

nym to: 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszyst- 

kich 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej  

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki  

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompeten- 

cji w regionach 

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki fi nansowany 

będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. 

ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewi-

dziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 

mld euro, w tym wkład fi nansowy Europejskiego 

Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro, a 

pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY

W ramach PO KL przewiduje się możliwość reali-

zacji projektów w dwóch głównych trybach: sys-

temowym i konkursowym. W trybie systemowym 

projekty są realizowane przez benefi cjentów imien-

nie wskazanych w Programie lub dodatkowych do-

kumentach stanowiących jego uszczegółowienie. 

Natomiast w trybie konkursowym projekty będą 

mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

instytucje rynku pracy,   

instytucje szkoleniowe,   

jednostki administracji rządowej i samorządo- 

wej,  

przedsiębiorcy,   

instytucje otoczenia biznesu,   

organizacje pozarządowe,   

instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyż- 

szego,  

inne podmioty. 
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PRIORYTET VII 
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE 

AKTYWNEJ INTEGRACJI 

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej – projekty systemowe

 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie – projekty systemowe

 

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifi kacji 

kadr pomocy i integracji społecznej – projekty 

systemowe 

 

DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE 

WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – projekty konkursowe

 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej – projekty konkursowe 

 

DZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOKALNE 

NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI 

W ramach Priorytetu VII podejmowane będą 

przede wszystkim działania zmierzające do uła-

twienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożo-

nym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania in-

stytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy 

integracji społeczno-zawodowej.

Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie 

różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych 

czy psychologicznych), na jakie napotykają osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten 

dotyczy przede wszystkim osób niepełnospraw-

nych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów, 

osób opuszczających placówki opieki zastępczej 

czy zakłady karne, postrzeganych w sposób stereo-

typowy przez pracodawców i otoczenie społeczne 

jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni 

zawodowo. Wobec tych osób zostaną zastosowa-

ne instrumenty aktywnej integracji, mające na celu 

przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy 

oraz ich integrację ze społeczeństwem poprzez 

przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnie-

nia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeli-

minowanie przeszkód napotykanych przez osoby 

i rodziny w procesie dostępu do praw i usług spo-

łecznych, a przez to wspierających ich powrót do 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjają-

cych rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, 

w tym w sektorze ekonomii społecznej (organiza-

cje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne), 

która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi sta-

nowi skuteczny instrument aktywizacji osób do-

świadczających trudności związanych z wejściem 

i utrzymaniem się na rynku pracy. 

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wspie-

ranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów 

działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez 

doradztwo, szkolenia oraz usługi fi nansowo-praw-

ne. Wsparcie w ramach Priorytetu będzie zatem 

przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii 

społecznej, ale również dla instytucji powołanych 

do jej wspierania, które poprzez dostarczanie nie-

zbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad 

prowadzenia działalności gospodarczej, zarządza-

nia zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów 

prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie 

gospodarki społecznej.

W celu zapewnienia właściwych warunków dla re-

alizacji przez instytucje pomocy i integracji społecz-

nej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje po-

zarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, nie-

zbędne jest stworzenie również na poziomie regio-

nalnym możliwości podnoszenia kwalifi kacji ich kadr 

i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze 

specyfi ką realizowanych przez nie zadań, głównie 

poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach po-

zaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej 

i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych.

Realizacja projektu systemowego 
ROPS w Opolu

1 stycznia 2008 r. Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu rozpoczął realizację projektu 

systemowego pt. „Podnoszenie kwalifi kacji kadr 

pomocy integracji społecznej w województwie 

opolskim” Poddziałanie 7.1.3  PO KL

 

Okres realizacji projektu: 
1 stycznia – 31 grudnia 2008 r.

Cel

Celem głównym projektu jest wzmocnienie poten-

cjału i podniesienie kwalifi kacji kadry i wolontariu-

szy służb pomocy i aktywnej integracji społecznej. 

Cel strategiczny osiągnięty będzie poprzez realiza-

cję celów szczegółowych, tj.: 

poprawę świadczonych usług przez kadrę i wo- 

lontariuszy instytucji pomocy i integracji spo-

łecznej, 

nabycie umiejętności w zakresie stosowania  

nowoczesnych instrumentów i narzędzi aktyw-

nej integracji, 

wzrost kwalifi kacji kadr instytucji pomocy i in- 

tegracji społecznej. 

Wyżej wymieniony cel jest zgodny z celem głów-

nym PO KL, z pierwszym celem szczegółowym 

Priorytetu VII PO KL zawartym w SzOP PO KL oraz 

z Planem Działania na rok 2007–2008, w którym 

zapisano skrócony opis projektu, jak również 

z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesie-

nia 2007–2013 i Wojewódzką Strategią Rozwoju 

Pomocy Społecznej na lata 2002–2015. Reali-

zacja ww. projektu systemowego odnosi się do 

realizacji koncepcji trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, ponadto służy realizacji założeń polityki 

horyzontalnej w aspekcie równości szans, w tym 

równości szans kobiet i mężczyzn, w wyniku za-

pewnienia równego dostępu do uczestnictwa 

INFORMACJE O PROJEKCIE SYSTEMOWYM 
Regionalnego  Ośrodka  Polityki Społecznej w Opolu
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w realizowanym projekcie. Realizacja projektu 

pod kątem tematycznym uporządkowana zo-

stała na podstawie analiz dokumentów i badań 

własnych ROPS w Opolu, jak również w oparciu 

o przeprowadzone w 2007 r. spotkania informa-

cyjno-szkoleniowe.

Grupy docelowe 

Projekt adresowany jest do pracowników Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pracowni-

ków i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej 

i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracow-

ników i wolontariuszy innych jednostek organizacji 

pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i inte-

gracji społecznej realizujących działania w zakresie 

integracji na terenie Opolszczyzny. 

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 

to 377. Dobór grupy jest wynikiem przeprowa-

dzonych badań własnych, jak również analizy 

bilansu potrzeb społecznych w części dotyczą-

cej potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

i wykształcenia kadry pomocy integracji społecz-

nej, z czego wynika, iż jedynie 40% pracowników 

posiada wykształcenie oraz kwalifikacje adekwat-

ne do wykonywanych zadań. Jednocześnie po-

nad 50% beneficjentów deklaruje podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, tj. kursy zawodowe, 

specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik 

socjalny.

W ramach projektu systemowego Regionalny Ośro-

dek Polityki Społecznej w Opolu planuje: 

1. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, jak rów-

nież udzielanie specjalistycznego doradztwa 

dla kadr pomocy i integracji społecznej z tere-

nu Opolszczyzny, skutkujących przekazaniem 

wiedzy w zakresie mechanizmów funkcjono-

wania Unii Europejskiej, zarządzania i rozlicza-

nia projektów, narzędzi aktywnej integracji, 

a przede wszystkim praktycznych umiejętno-

ści w zakresie możliwości, zasad, form, metod, 

techniki i praktyki ubiegania się o środki Unii 

Europejskiej dla celów realizacji projektów lub 

programów na terenie regionu w kontekście 

m.in.: 

doskonalenia w obszarze form aktywnej in- 

tegracji (kontrakty socjalne, projekty aktyw-

ności lokalnej), 

realizacji działań partnerskich,  

wsparcia osób niepełnosprawnych,  

rozwoju ekonomii społecznej.  

2. Przeszkolenie 377 pracowników kadr pomocy 

i integracji społecznej. 

3. Przeprowadzenie bloku szkoleniowego (50 

godzin zajęć, z tego 10 godzin zagadnień teo-

retycznych i 40 godzin warsztatów, w ramach 

których przewidziane będzie przygotowanie 

quasi-projektów).

4. Wsparcie doradztwem 170 pracowników OPS, 

PCPR.

Rezultat projektu 

Realizacja projektu zakłada osiągniecie twardych 

i miękkich rezultatów w odniesieniu do podejmo-

wanych działań w projekcie. Zakładanym twardym 

rezultatem projektu będzie:

– przeszkolenie łącznie 377 pracowników (67,1% 

z ogółu wartości wskaźnika na cały okres pro-

gramowania) instytucji pomocy i integracji 

społecznej bezpośrednio zajmującej się aktyw-

ną integracją, 

– przeprowadzenie minimum 1200 godz. szkole-

niowych i warsztatów 

–  udzielenie przez doradców minimum 249 godz. 

konsultacji 

– przeprowadzenie konsultacji dla 170 pracowni-

ków OPS i PCPR

Dobór tematyczny realizowanych spotkań i szkoleń 

połączonych z doradztwem pozwoli przygotować 

pracowników jednostek pomocy społecznej i inte-

gracji do zastosowania od 2008 r. nowoczesnych 

technik i narzędzi aktywnej integracji. Poprzez 

uczestnictwo w ww. szkoleniach zostanie ugrunto-

wana wiedza i umiejętności w zakresie kojarzenia 

adekwatnych działań do potrzeb klientów pomocy 

społecznej, przyczyniając się do zmniejszenia liczby 

zagrożonych i wykluczonych społecznie poprzez 

przełamywanie bierności zawodowej i społecznej.

A.P. Ruszyła realizacja projektu „Moja praca 

moja przyszłość” proszę przybliżyć ideę oraz 

główny cel projektu? 

Z.M. Ideą naszego projektu jest pomoc w odzy-

skaniu umiejętności społecznych pozwalających 

na aktywne i trwałe zaistnienie na rynku pracy, 

a przez to zmianę wizerunku klienta pomocy 

społecznej z osoby roszczeniowo-konsumpcyj-

nej, na osobę niejednokrotnie o ograniczonych 

możliwościach pełnego uczestnictwa w tzw. 

„grze społecznej”, ale jednak zaradnej. Mam na-

dzieję, że udział w projekcie pozwoli uwierzyć 

w słowa zawarte w  myśli przewodniej tytułu 

projektu „Moja praca – moja przyszłość”. Celem 

głównym projektu jest więc zwiększenie aktyw-

ności zawodowej klientów pomocy społecznej 

oraz ich kreatywności.

A.P. Kto może liczyć na Państwa pomoc i w ja-

kim zakresie będzie udzielone wsparcie? 

Z.M. Wszyscy nasi klienci, którzy spełniali kryteria 

uczestnictwa w projekcie systemowym realizo-

wanym przez MOPR w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki mogli wziąć w nim udział. 

Pracownicy socjalni prowadzili na szeroką skalę 

akcję promocyjną, informując o założeniach pro-

jektu oraz zachęcając do uczestnictwa w nim. 

W tym roku wsparcie w ramach projektu zostało 

skierowane do osób bezrobotnych oraz nieak-

tywnych zawodowo, opuszczających rodziny za-

stępcze i placówki opiekuńczo -wychowawcze. 

Nie ukrywam, że mieliśmy problem z rekrutacją 

60 osób spośród podopiecznych MOPR, wykaz 

osób kwalifikowanych do udziału w projekcie 

ulegał ciągłym zmianom. 

Odbiorcy projektu będą mogli skorzystać ze szko-

leń zawodowych, doradztwa zawodowego i psy-

chologicznego w formie zajęć aktywizacyjnych. 

Rodzaj szkolenia zawodowego zostanie dostoso-

wany do indywidualnych potrzeb, organizujemy 

szkolenia nawet dla pojedynczych osób, jeżeli 

w tych szkoleniach widzimy najmniejszą szansę 

ich powrotu na rynek pracy (np. kurs szycia i kro-

ju, technolog robót wykończeniowych w bu-

downictwie, pedagogiczny kurs nauki zawodu, 

czy prawo jazdy kat. D). Dla uczestników projek-

tu przewidzieliśmy wsparcie finansowe w formie 

zasiłków celowych i zasiłków celowych specjal-

nych. W miarę potrzeby służymy pomocą praw-

ną oraz specjalistyczną w zakresie uzależnień.

 

A.P. Jak będzie wyglądał cykl warsztatowy/

szkoleniowy/? I czego beneficjenci nauczą 

się w trakcie zajęć?

Z.M. Zgodnie z założeniami projektu w ramach 

zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w 5 gru-

Wywiad z Panem Zdzisławem 
Markiewiczem – Dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 
na temat projektu systemowego 
pt. „Moja praca moja przyszłość” 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 7.1.1.

Dobre 
praktyki
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pach 12-osobowych zapewniamy trening umie-

jętności psychospołecznych w wymiarze 10 

godzin na każdą grupę oraz warsztaty z zakresu 

poradnictwa zawodowego w wymiarze 20 go-

dzin na każdą grupę. Ponadto każdy uczestnik 

skorzysta z konsultacji indywidualnych u dorad-

cy zawodowego i psychologa, średnio po 5 go-

dzin z każdej dziedziny. Zajęcia te powoli zbliżają 

się ku końcowi i 29 sierpnia odbędą się ostatnie 

spotkania grupowe prowadzone przez doradcę 

zawodowego. Następnym etapem działań będą 

szkolenia zawodowe w 12 blokach tematycz-

nych. Najwięcej - 19 chętnych zgłosiło się na kurs 

prawa jazdy (kat. B, C i D). Dużym powodzeniem 

cieszą się również kursy kosmetyczne oraz kom-

pleksowe szkolenia przygotowujące do pracy 

w szeroko rozumianym handlu. Szkolenia zawo-

dowe planujemy rozpocząć w połowie września. 

Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji warun-

ków umowy z firmami szkoleniowymi. 

A.P. Jaki będzie końcowy rezultat projektu?

Z.M. Na to pytanie będziemy mogli udzielić 

odpowiedzi dopiero 15 grudnia br., gdyż do 

tego terminu planujemy zakończyć wszystkie 

szkolenia zawodowe. Mamy jednak nadzieję, 

że końcowe rezultaty będą znacznie lepsze od 

zakładanych w projekcie. Przewidzieliśmy, że 

zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym 

i warsztaty psychologiczne ukończy 30 osób (tj. 

50 %), natomiast szkolenia zawodowe – 25 osób 

(tj. 41,7 %). Według prowadzonego monitoringu 

uczestnictwa beneficjetów w zajęciach, pierw-

szy wskaźnik zostanie osiągnięty w 100%. Na 60 

uczestników projektu dotychczas zrezygnowała 

jedna osoba, która podjęła pracę zarobkową. Jej 

miejsce natychmiast zajęła inna osoba z listy re-

zerwowej. Liczymy też na to, że co najmniej 50 

osób ukończy szkolenia zawodowe. Personel 

projektu, jak wspomniałem wcześniej, starał się 

uwzględniać wszelkie oczekiwania uczestników 

w kwestii szkoleń zawodowych, eliminując tym 

samym ryzyko ich rezygnacji z udziału w projek-

cie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w pro-

jekcie pozwoli uwierzyć, że praca zawodowa jest 

w zasięgu ręki, jak to obrazuje plakat reklamują-

cy nasz projekt, trzeba tylko dać sobie szansę. 

A.P. Co jest dla Państwa najtrudniejszym za-

daniem w trakcie realizacji niniejszego pro-

jektu? 

Z.M. Z uwagi na to, że nie mieliśmy doświadczenia 

w realizacji projektów współfinansowanych przez 

Unię Europejską niewątpliwie wiele problemów 

dotyczyło kwestii finansowych projektu. Byliśmy 

pełni obaw, czy otrzymamy środki z Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy w Opolu w terminie umożli-

wiającym spłatę zaciągniętych w ramach projektu 

zobowiązań. Ustalenie wykazu szkoleń zawodo-

wych dla poszczególnych uczestników również 

było niełatwym zadaniem. Było to konsekwencją 

tego, że pozostawiliśmy pełną swobodę w wybo-

rze tematyki szkolenia zawodowego. Dużo wysił-

ku z naszej strony wymagało też zorganizowanie 

i zapewnienie właściwej opieki dla małych dzie-

ci, aby ich rodzicie /odbiorcy projektu/ mogli 

aktywnie i efektywnie uczestniczyć w zajęciach 

aktywizacyjnych. 

A.P. Proszę powiedzieć, czy otrzymane środki 

w ramach projektu systemowego pozwalają 

na realizację wszystkich zaplanowanych za-

dań w Państwa projekcie? 

Z.M. Na podstawie prowadzonego monitoringu 

wydatków w ramach projektu, którego budżet 

wynosi 560 000 zł, zakładamy, że otrzymane 

środki dotacji rozwojowej w kwocie 488 000 zł 

wystarczą na sfinansowanie planowanych dzia-

łań. Największe wydatki związane ze szkolenia-

mi zawodowymi są dopiero przed nami. Dziś 

jeszcze nie wiemy jaki będzie koszt szkoleń. Na 

28 sierpnia br. ustalone były pierwsze negocja-

cje z wykonawcami szkoleń. Spodziewam się, że 

szkolenia organizowane dla pojedynczych osób 

będą drogie, lecz chyba nie na tyle, abyśmy nie 

byli w stanie ich sfinansować. Po zakończeniu 

negocjacji i ustaleniu budżetu oraz harmono-

gramu szkoleń zawodowych, zajmiemy się orga-

nizacją opieki nad dziećmi osób, które podejmą 

szkolenie.

A.P. Mając za sobą I etap przygotowania oraz 

realizacji projektu proszę przekazać kilka rad 

pozostałym Projektodawcom, na co powinni 

zwrócić uwagę przygotowując wniosek pro-

jektowy? 

Z.M. Z naszego doświadczenia wynika, że: 

Wstępną rekrutację uczestników do projektu 

należy prowadzić z dużym wyprzedzeniem, aby 

uniknąć nerwowych sytuacji przy rozpoczęciu 

realizacji projektu. Dobrze jest znać oczekiwania 

przyszłych beneficjentów względem projektu 

i w miarę możliwości dostosować do tego pla-

nowane działania.

Realizacja projektu dla poszczególnych grup od-

biorców nie może być wydłużona w czasie. Prak-

tyka pokazuje, że po 2 miesiącach udziału w zaję-

ciach aktywizacyjnych uczestnicy coraz częściej 

pytają kiedy rozpoczną się szkolenia zawodowe 

i kiedy się skończą, gdyż zainteresowani są pod-

jęciem pracy. 

Należy unikać planowania na okres wakacyjny 

intensywnych zajęć w ramach projektu, gdyż 

w znacznym stopniu utrudnia to nabór uczest-

ników.

Należy wierzyć, że się uda. Praca z podopieczny-

mi prowadzona w ten sposób jest bardzo efek-

tywna i korzystna dla obu stron.

A.P Czy macie Państwo pomysły na kolejne pro-

jekty w ramach Priorytetu VII, jeżeli tak to jakie? 

Z.M. Szczegółowych założeń projektu na przy-

szły rok jeszcze nie znamy. Zdajemy sobie jednak 

sprawę z tego, że z roku na rok będziemy zmu-

szeni poszukiwać nowych pomysłów na projekty 

systemowe. Wstępnie planujemy, że w projekcie 

na 2009 rok udział weźmie około 100 osób, z tego 

80 w ramach kontraktów socjalnych. W obecnie 

realizowanym projekcie nie ujęliśmy żadnych 

działań skierowanych do osób niepełnospraw-

nych, z tego też względu w roku 2009 w ramach 

aktywnej integracji planujemy zorganizowanie 

turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełno-

sprawnych. Chcielibyśmy również realizować 

PAL, być może skierowany do rodzin z osobami 

niepełnosprawnym.

A.P. Na koniec naszej rozmowy proszę powie-

dzieć, czego można życzyć Zespołowi projek-

towemu? 

Z.M. Przede wszystkim należy nam życzyć po-

wodzenia w realizacji wszystkich działań przewi-

dzianych w projekcie oraz tego, aby w styczniu, 

lutym przyszłego roku co najmniej 30 uczestni-

ków mogło pochwalić się podjęciem pracy za-

robkowej. Byłby to naprawdę duży sukces całe-

go Zespołu.

A.P. Dziękuję za rozmowę.
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Konferencja inaugurująca

W dniu 1 kwietnia 2008 r. w Hotelu Festiwal została 

zorganizowana konferencja inaugurująca projekt 

systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-

nej w Opolu realizowany w ramach PO KL Priorytet 

VII Poddziałanie 7.1.3. W konferencji uczestniczyło 

około 120 osób, przedstawicieli jednostek organi-

zacyjnych pomocy społecznej i integracji społecz-

nie realizujących działania w zakresie integracji. 

Otwarcia konferencji oraz powitania gości dokona-

ła pani Wicemarszałek Województwa Opolskiego 

Teresa Karol oraz Dyrektor ROPS w Opolu – p. Adam 

Różycki. Moderatorem konferencji inaugurującej, 

jak również kluczowym ekspertem projektu syste-

mowego był  pan dr Piotr Sikora.   

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Społecznej: p. Krystyna Wy-

rwicka oraz p. Cezary Miżejewski.

Celem konferencji inaugurującej było przybliżenie 

zaproszonym uczestnikom idei projektu systemo-

wego Poddziałanie 7.1.3 oraz możliwości wykorzy-

stania środków EFS w ramach ogłaszanych projek-

tów z zakresu aktywnej integracji. Na konferencji 

szczególnie  położony został nacisk na założony cel 

oraz wskaźniki projektu. Prezentacji tych aspektów 

dokonał p. Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i In-

tegracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Poli-

tyki Społecznej p. Krystyna Wyrwicka przybliżyła 

uczestnikom konferencji  informacje nt.  Wsparcia 
systemowego instytucji pomocy i integracji społecz-
nej w ramach PO KL 2007–2013. 

Informacji na temat Narzędzi i instrumentów ak-
tywnej integracji w projektach systemowych udzielił 
p. Cezary Miżejewski – Radca Ministra w Ministerstwie 

Rozwoju Regionalnego.

Na potrzeby konferencji zostały wykonane materia-

ły promocyjne tj.: segregatory, plakaty ulotki, foldery 

informacyjne, bloczki fi rmowe, długopisy rozdawane 

uczestnikom podczas zorganizowanego spotkania.

Wydarzenia 

Rejestracja uczestników, rozdanie materiałów.

Otwarcie konferencji i powitanie gości:  Teresa Karol –  Wice-
marszałek Województwa Opolskiego. Od lewej:  dr Piotr Si-
kora, Adam Różycki, Krystyna Wyrwica, Cezary Miżejewski.

„Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji w pro-
jektach systemowych” . Cezary Miżejewski – Radca 
Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

„Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo-
łecznej w ramach PO KL 2007-2013”. Prezentacja: Kry-
styna Wyrwicka – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej.

Pytania, dyskusja, pod-
sumowanie i zakoń-
czenie konferencji.
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Jak poradzić sobie z napisaniem 
projektu? 

Napisanie dobrego projektu i uzyskanie dofi nan-

sowania to dopiero połowa sukcesu. Aby realizacja 

projektu zakończyła się powodzeniem, konieczne 

jest skuteczne zarządzanie jego realizacją. Poniżej 

przedstawiam mały poradnik na temat tego, o czym 

powinniśmy pamiętać, aby nasz projekt ułożył się 

w jedną całość, niczym puzzle w układance.

1.  Zespół projektu. Bardzo ważną rolę w każdym 

projekcie pełni zgrany i kompetentny zespół. 

W skład zespołu realizującego projekt wcho-

dzić mogą: koordynator, asystenci koordynacji, 

osoba odpowiedzialna za księgowość, szkole-

nia, informację i promocję, ekspert ds. meryto-

rycznych. Ważne, by już na początku dokładnie 

określić zakresy obowiązków poszczególnych 

osób, zakres odpowiedzialności oraz sposób 

podejmowania decyzji. Ułatwi to nam radzenie 

sobie z trudnościami. 

2.  Komunikacja w zespole projektowym jest 

nieodłącznym elementem skutecznej realizacji 

projektu. Dobrze zarządzana wiedza i informa-

cja w zespole projektowym ma istotny wpływ 

na wyniki pracy zespołu, a tym samym efektyw-

ność projektu. Warto wypracować odpowied-

nie dla specyfi ki projektu kanały komunikacji 

(spotkania zespołu, karteczki w wyznaczonym 

miejscu, sprawozdania miesięczne/tygodnio-

we, notatki, e-maile itp.). Nie należy jednak 

przesadzać z dużą liczbą kanałów komunikacji, 

bo zamiast uporządkować nam pracę mogą ją 

znacznie utrudnić. 

3.  Monitoring – to zbieranie informacji, czy wy-

konywanie poszczególnych zadań przewidzia-

nych w projekcie przebiega zgodnie z harmo-

nogramem, czy nie mamy opóźnień, które 

wywołają zakłócenia w realizacji naszego pro-

jektu. Warto na bieżąco prowadzić monitoring 

przez cały czas projektu, aby móc szybko re-

agować na zamiany. Narzędziami stosowany-

mi w monitoringu są najczęściej: listy obecno-

ści uczestników, listy obecności pracowników, 

dzienne karty pracy, materiały ze spotkań/

szkoleń, karty doradcze, zdjęcia, itp.

4.  Ewaluacja, czyli analiza skuteczności, efek-

tywności, trwałości i oddziaływania projektu. 

W projekcie badamy, w jakim stopniu udało 

nam się zrealizować założone rezultaty. Warto 

na bieżąco prowadzić ewaluację projektu, aby 

dostosowywać działania do potrzeb grupy do-

celowej lub w celu usprawnienia realizacji pro-

jektu. 

 Narzędziami stosowanymi podczas ewaluacji 

projektu są: obserwacja uczestnicząca, grupy 

fokusowe, dyskusje grupowe, rozmowy indywi-

dualne, ankiety ewaluacyjne, itp.

5.  Promocja. Realizując projekt, jesteśmy zobo-

wiązani do informowania o współfi nansowaniu 

działań ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy to 

nie tylko osób uczestniczących w projekcie, ale 

także wszystkich innych, które w jakikolwiek spo-

sób mogą zyskać na jego realizacji. Obowiązek 

promowania projektów wynika z unijnych regu-

lacji prawnych. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego prze-

pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, a także Funduszu Spójności 

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parla-

mentu Europejskiego i Rady w sprawie Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a tak-

że Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie informacji i promocji.

6.  Sprawozdawczość. Projektodawca zobowiąza-

ny jest także do składania merytorycznych i fi -

nansowych raportów (np. kwartalnie, rocznie) 

z postępów rzeczowo-fi nansowych w realizacji 

naszego projektu. Wszelkie zmiany w realizacji 

muszą być dokładnie wyjaśnione i uzasadnio-

ne. Sprawozdania opracowuje się na specjalnie 

opracowanych formularzach. 

7.  Płynność fi nansowa. Realizując projekty dofi -

nansowane ze źródeł europejskich pamiętajmy, 

że płatności mogą przychodzić z opóźnieniem, 

warto to uwzględnić planując działania w pro-

jekcie. Zabezpieczy nas to od stresu i pozwoli 

energię skierować na działania naprawdę po-

trzebne!

Teresa Karol – wicemar-
szałek Województwa 
Opolskiego oraz Adam 
Różycki – dyrektor ROPS 
w Opolu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej: p. Krystyna 
Wyrwicka oraz p. Cezary Miżejewski.

Prezentacja projektu systemo-
wego Poddziałanie 7.1.3.

Prezentacja: Adam Różycki 
– dyrektor Regionalnego 

Osrodka Polityki Społecznej 
w Opolu.
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i) informacje nt. postępowania przy realizacji kon-

traktów socjalnych, projektów aktywności lokal-

nej i wsparcia działań na rzecz integracji społecz-

nej i zawodowej osób niepełnosprawnych   

j) elementy zagadnień z zakresu przeciwdziałania 

wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii 

społecznej  

  

W pierwszej kolejności szkoleniami zostali objęci 

pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za re-

alizację własnych projektów systemowych OPS, 

PCPR, ROPS oraz pracownicy fi nansowo-księgowi, 

w drugiej kolejności kierownicy, dyrektorzy OPS, 

PCPR, ROPS oraz pracownicy i przedstawiciele or-

ganizacji pozarządowych działających w obszarze 

integracji społecznej.    

Specjalistyczne doradztwo
 
W projekcie systemowym projektodawca położył 

szczególny nacisk na usługi doradcze dla przeszko-

lonych pracowników OPS, PCPR w zakresie aktyw-

nej integracji. Projektodawca przewiduje pracę do-

radców z ok. 170 osobami z regionu, łącznie z ok. 

82 jednostkami organizacyjnymi z Opolszczyzny.

Celem specjalistycznego doradztwa jest udzielenie 

wsparcia merytorycznego i metodycznego w za-

kresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków 

rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów akty-

wizacji klientów pomocy społecznej, nowych form 

i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowisko-

wego, poprawy zarządzania jednostkami organi-

zacyjnymi pomocy społecznej, a także w zakresie 

prawidłowego realizowania zadań przewidzianych 

dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ra-

mach PO KL, oraz udzielenie praktycznej pomocy 

przy konstruowaniu wniosków o dofi nansowanie 

realizacji projektów systemowych i konkursowych. 

W ramach niniejszego zadania zostało zatrud-

nionych 2 doradców w zakresie form aktywizacji 

i przeciwdziałania wykluczeniu: pani Ewa Narano-

wicz oraz pani Małgorzata Duda. 

Dotychczas w ramach specjalistycznego doradz-

twa dla jednostek organizacyjnych OPS i PCPR z te-

renu Opolszczyzny skorzystało 78 osób oraz prze-

prowadzono 235 godzin doradztwa. 

Doradcy świadczą usługi specjalistyczne na terenie 

ROPS, jak również mają możliwość dojazdu do sie-

dziby OPS/PCPR. 

Zainteresowanych 

specjalistycznymi poradami 

prosimy o kontakt: 

Ewa Naranowicz

e-mail: e.naranowicz@rops-opole.pl  

Małgorzata Duda

e-mail: m.duda@rops-opole.pl

Telefon 077 44 152 50 

lub na adres ROPS w Opolu. 

Im lepiej zaplanujemy projekt, tym mniej nieprzewi-

dzianych sytuacji napotkamy w realizacji. Pozosta-

je życzyć Państwu POWODZENIA, aby w Waszych 

układankach projektowych nigdy nie zabrakło żad-

nego z wymienionych siedmiu puzzli!

Szkolenia

W I kwartale 2008 r. zakończony został pierwszy 

moduł szkoleniowy. Odbiorcami szkoleń byli pra-

cownicy OPS, PCPR, ROPS oraz pracownicy i wo-

lontariusze innych jednostek organizacji pomocy 

społecznej oraz instytucji pomocy i integracji spo-

łecznej realizujący działania w zakresie integracji na 

terenie Opolszczyzny.

Szkolenia miały na celu podniesienie kwalifi kacji 

pracowników pod kątem nowego programowania 

PO KL na lata 2007–2013 w zakresie pisania oraz 

zarządzania projektami oraz podniesienie jakości, 

profesjonalizmu oraz umocnienie działań podej-

mowanych przez jednostki organizacji pomocy 

społecznej w zakresie aktywnej integracji. 

Moduł I podstawowy składał się z zakresu informa-

cji dotyczącej tworzenia projektów systemowych 

i ich realizacji z uwzględnieniem dokumentów po-

wiązanych z PO KL wraz z elementami zagadnień 

na temat instrumentów aktywnej integracji. 

W szczególności były to zagadnienia:

a) wprowadzenie do dokumentów programo-

wych Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fun-

dusze Strukturalne Unii Europejskiej i Naro-

dowej Strategii Spójności na lata 2007–2013, 

w tym dostępnych programów Operacyjnych 

na lata 2007–2013

b) struktura i cykl życia projektu, tj. analiza sytuacji 

wyjściowej, cele, rezultaty, produkty, działania, 

harmonogram, budżet, monitoring, ewaluacja, 

promocja

c) sposób wypełniania wniosku aplikacyjnego dla EFS

d) analiza przykładowej aplikacji

e) przygotowanie quasi projektów (praca nad 

własnym projektem fi nansowanym z Europej-

skiego Funduszu Społecznego)

f ) kwalifi kowalność kosztów

g) zarządzanie projektem, tj.:

– metodologia przygotowania projektu

– fazy i działania występujące w realizacji pro-

jektu

– narzędzia planowania i analizy

– budowa matrycy logicznej

– cykl życia projektu

– narzędzia zarządzania projektem

– harmonogram działań

– monitorowanie, raportowanie, kontrola

– ewaluacja projektu

h) elementy zagadnień na temat instrumentów ak-

tywnej integracji, tj. instrumenty aktywizacji za-

wodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej 

Grupy warsztatowe.

I etap szkoleń - moduł podstawowy.

Grupa warsztatowa – omawianie zagadnień.
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Kadra pomocy społecznej woj. opolskiego a realizacja projektów systemowych OPS 
i PCPR w ramach PO KL (wymogi organizacyjne i merytoryczne)

Wg Sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świad-
czeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze 
i usługach – za okres I-XII 2007 r. w jednostkach or-

ganizacyjnych pomocy społecznej woj. opolskiego 

zatrudnionych jest łącznie 3 267 osób, z tego:

1 125 –  w ośrodkach pomocy społecznej,

   138 – w powiatowych centrach pomocy 

rodzinie,

1 569 –  w domach pomocy społecznej,

   255 –  w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,

Bilans potrzeb

Liczba pracowników socjalnych w ośrodkach 
pomocy społecznej w 2007 r.

Liczba zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej woj. opolskiego w 2007 r.

       8 –  w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

     28 –  w ośrodkach interwencji kryzysowej,

   124 –  w ośrodkach wsparcia (środowiskowych 

domach samopomocy, dziennych 

domach pobytu, noclegowniach),

     12 –   w Wydziale Polityki Społecznej 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu,

        8 –  w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Opolu.

BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
RM

AC
YJ

N
Y 

—
 w

rz
es

ie
ń 

20
08

18

BI
LA

N
S 

PO
TR

ZE
B

19



Liczba gmin spełniających ustawowy wymóg zatrudnienia 
pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 

z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej winien za-

trudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców na swoim terenie (1 pra-

cownik socjalny na 2 tys. mieszkańców), nie mniej 

jednak niż trzech pracowników. 

Warunek ten jest jednym z wymogów organiza-

cyjnych benefi cjenta (ośrodka pomocy społecz-

nej), który wpisano do Zasad przygotowania, reali-
zacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013 (z 25 lutego 2008 r.). Przy czym 

gmina, która nie spełnia tego warunku w dniu 

składania projektu obowiązana jest ten obowią-

zek zrealizować do 31 grudnia 2010 r. Oznacza to, 

że projekty systemowe OPS mogą być dofi nan-

sowane w 2008, 2009 i 2010 bez spełnienia tego 

wymogu, jednak po wyznaczonym terminie gmi-

na traci możliwość uczestnictwa w projekcie, co 

oznacza rozwiązanie umowy o dofi nansowanie 

projektu i nie przyznawanie środków fi nansowych 

na kolejny rok.

Na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu 
MPiPS-03 za okres I-XII 2007 r. wynika, że wymóg za-

trudnienia odpowiedniej liczby pracowników so-

cjalnych w ośrodku pomocy społecznej spełniają 

tylko trzy (4%) z 71 gmin województwa. 

Z pozostałych gmin 29 (41%) zatrudnia mniej niż 

3 pracowników socjalnych w OPS, w tym w 8 ośrod-

kach pomocy społecznej pracuje tylko jedna taka 

osoba, a w 39 gminach (55%) liczba mieszkańców 

przypadająca na jednego pracownika socjalne-

go przekracza 2 tys. mieszkańców (w 30 gminach 

jeden pracownik socjalny przypada na więcej niż 

3 tys. mieszkańców).

W 71 ośrodkach pomocy społecznej zatrudnio-

nych jest 1 125 pracowników, realizujących zadania 

gminy z zakresu pomocy społecznej oraz innych 

ustaw. 

Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych 

w ośrodkach pomocy społecznej wynosi 351 osób 

(31% pracowników OPS), z tego:

–   11 starszych specjalistów pracy socjalnej,

– 100 specjalistów pracy socjalnej,

– 137 starszych pracowników socjalnych,

– 103 pracowników socjalnych.

Zatrudnienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie 
wg stanu na 31.12.2007 r.

Niespełnienie wymogu zatrudnienia nie mniej niż 

3 pracowników socjalnych dotyczy głównie gmin 

wiejskich, natomiast wymóg odpowiedniej liczby 

mieszkańców przypadający na pracownika socjal-

nego nie jest spełniony zarówno w gminach miej-

skich jak i miejsko-gminnych oraz większości gmin 

wiejskich.

Powiatowe centra pomocy rodzinie zatrudniają 

łącznie 138 osób. Średnio w PCPR zatrudnionych 

jest 12 pracowników. Kadra kierownicza wraz z kie-

rownikami działów liczy 20 osób. Pracownicy zaj-

mujący się zadaniami z zakresu pomocy społecz-

nej (pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną, 

aspiranci pracy socjalnej, konsultanci i radcy praw-

ni) to 36 osób. W grupie tej najmniej jest konsultan-

tów i radców prawnych (po jednej osobie) i specja-

listów do pracy z rodziną – 2 osoby, najwięcej zaś 

pracowników socjalnych – 28. Pozostali pracowni-

cy zatrudnieni w PCPR to osoby realizujące zadania 

z zakresu niepełnosprawności, przemocy domowej 

(doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracownicy 

ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, spe-

cjaliści ds. przemocy domowej – łącznie 58 osób) 

oraz pracownicy administracyjno-księgowi (12 

osób) i wspomagający (12 osób).

Podobnie jak w przypadku OPS warunkiem udzia-

łu benefi cjenta (powiatowego centrum pomocy 

rodzinie) w projekcie systemowym realizowanym 

w ramach PO KL jest spełnienie wymogów orga-

nizacyjnych określonych wg Zasad przygotowania, 
realizacji i rozliczania projektów systemowych…. 
Zgodnie z nimi PCPR obowiązany jest zatrudniać 

co najmniej jedną osobę na stanowisku doradcy 

ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracow-

nik socjalny lub doradca zawodowy, którego głów-

nym zadaniem jest pomoc świadczona osobom 

niepełnosprawnym). Z informacji zamieszczonych 

w Sprawozdaniu MPiPS-03 za okres I-XII 2007 r. wyni-

ka, że w trzech z 11 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie nie ma zatrudnionych pracowników socjal-

nych. Pozostałe PCPR-y mają od 1 do 4 pracowników 

socjalnych. Brak zatrudnienia odpowiedniej osoby 

ds. niepełnosprawnych nie oznacza jednak utraty 

dofi nansowania do projektów systemowych PCPR. 

Projekty PCPR mogą być dofi nansowane w 2008, 

2009 i 2010 bez spełnienia tego wymogu, jednak 

w kolejnych latach warunkiem otrzymania dofi -

nansowania jest zatrudnienie pracownika ds. osób 

niepełnosprawnych. Termin zatrudnienia takiej 

osoby upływa z dniem 31 grudnia 2010 r. Po tym 

terminie powiat nie spełniający tego warunku traci 

możliwość uczestnictwa w projekcie, co oznacza 

rozwiązanie umowy o dofi nansowanie projektu 

i nie przyznawanie środków fi nansowych na kolej-

ny rok.
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Gminy posiadające strategię rozwiązywania 
problemów społecznych wg stanu na 16.11.2007 r.

Wymogi organizacyjne określone wg Zasad przy-
gotowania, realizacji i rozliczania projektów systemo-
wych stanowią także, że w przypadku obowiązku 

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników 

socjalnych w ośrodku pomocy społecznej – do ich 

liczby zalicza się pracowników socjalnych zatrud-

nionych w ramach dofi nansowania projektu, jak 

również pracowników fi nansowanych ze środków 

własnych, natomiast w przypadku zatrudnienia do-

radcy ds. osób niepełnosprawnych w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie – do ich liczby zalicza się 

doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnione-

go w ramach projektu, jak również pracowników 

fi nansowanych ze środków własnych. 

W zakresie wymogów merytorycznych warunkiem 

udziału benefi cjentów w projektach systemowych 

(OPS i PCPR) jest posiadanie przez gminę i powiat 

odpowiednio – gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych lub powiatowej strate-

gii rozwiązywania problemów społecznych. Dla 

benefi cjentów nie posiadających wymienionych 

strategii w dniu wejścia w życie powyższych Za-

sad (zaczęły obowiązywać od 10 marca 2008 r.) 

dofi nansowanie projektów systemowych w 2008 r. 

jest możliwe, z tym że gmina lub powiat jest obo-

wiązana do przyjęcia strategii nie później niż do 31 

grudnia 2008 r. 

W przypadku niezrealizowania wymogu jej posia-

dania w wyznaczonym terminie, gmina lub powiat 

traci możliwość uczestnictwa w projekcie, co ozna-

cza rozwiązanie umowy o dofi nansowanie pro-

jektu i nie przyznawanie środków na kolejny rok. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi z OPS i PCPR 

(pismo ROPS z 10.09.2007 r., znak PS.BT.075/20/07), 

wg stanu na 16 listopada 2007 r., gminną strategię 

rozwiązywania problemów społecznych posiadało 

45 gmin województwa (63%), a 26 (37%) jej nie po-

siadało (14 gmin bez strategii, to gminy wiejskie). 

W przypadku powiatów, powiatową strategię roz-

wiązywania problemów społecznych miało 9 z 11 

powiatowych centrów pomocy rodzinie (82%). 

Dwa PCPR-y były w trakcie jej przygotowywania. 

Jednocześnie, zgodnie z Zasadami gmina lub po-

wiat, które przyjmą strategie po terminie, tj. po 

31 grudnia 2008 r., mają możliwość ponownego 

uczestnictwa w projekcie, co oznacza ponowne 

zawarcie umowy od kolejnego roku kalendarzo-

wego. 

Realizacja zadań PFRON

Opis zagadnienia niepełnosprawności 

– dane liczbowe

Według szacunków statystycznych w Polsce po-

pulację niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

określa się na ok. 5,5 mln. osób. W województwie 

opolskim, zgodnie z danymi Urzędu Statystyczne-

go w Opolu (Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.), 

liczbę osób niepełnosprawnych szacuje się na 106 

753 osoby (10% ogółu ludności województwa).

Według danych statystycznych, najwyższa liczba 

osób niepełnosprawnych znajduje się w powiecie 

nyskim (15,4%), mieście Opolu (12,5%), powiecie 

opolskim (10,4%) oraz brzeskim (10,3%); natomiast 

Sytuacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie opolskim
Agnieszka Janowska

najniższa w powiatach: krapkowickim i namysłow-

skim (4,6%), głubczyckim (5,9%) oraz oleskim (6,1%). 

Wśród osób niepełnosprawnych dominują oso-

by starsze. Najwięcej osób niepełnosprawnych na 

Opolszczyźnie odnotowano w wieku 65 lat i więcej 

– 43,5 tys. (40,7%). Osoby młode, nie przekraczające 

35 lat stanowiły 12,6% ogółu niepełnosprawnych. 

W województwie opolskim, wśród osób niepełno-

sprawnych przeważają kobiety – 51,8% ogólnej licz-

by niepełnosprawnych, mężczyźni – 48,2%.Wśród 

osób niepełnosprawnych ponad 50% ogólnej licz-

by niepełnosprawnych w województwie opolskim 

stanowią osoby z wykształceniem podstawowym 

bądź bez żadnego wykształcenia.
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Wykształcenie osób niepełnosprawnych (źródło: Urząd Statystyczny, 2002r.)

Rynek pracy w odniesieniu 

do osób niepełnosprawnych

Według danych otrzymanych z powiatowych urzę-

dów pracy, procentowy udział bezrobotnych nie-

pełnosprawnych w ogólnej strukturze bezrobot-

nych wzrósł z 2,2% (w 2003 r.) do 3,9% (w 2007 r.). 

Należy podkreślić, iż liczba osób niepełnospraw-

nych bezrobotnych zarejestrowanych w powiato-

wych urzędach pracy w latach 2003–2007 utrzy-

muje się na podobnym poziomie.

Na Opolszczyźnie w 2007 r. najwięcej osób nie-

pełnosprawnych zarejestrowanych było w po-

wiecie opolskim (19,47% ogólnej liczby niepeł-

nosprawnych bezrobotnych w województwie), 

brzeskim (18,88%) i nyskim (13,48%), natomiast 

najmniej w powiecie oleskim (2,96%) i krapkowic-

kim (3,72%). Dla przybliżenia sytuacji osób niepeł-

nosprawnych na lokalnym rynku pracy posłużyć 

się można liczbą ofert pracy skierowanych do tej 

grupy w powiatach (dane za 2007 rok): brzeskim 

– 47; głubczyckim – 0; kędzierzyńsko-kozielskim 

– 206; kluczborskim – 111; krapkowickim – 21; 

namysłowskim – 33; nyskim – 16; oleskim – 11; 

opolskim – 199; prudnickim – 4; strzeleckim – 

30. Według otrzymanych zestawień dotyczących 

ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w 2007 r. 

najbardziej poszukiwanymi pracownikami były 

osoby mogące pracować m.in. w następujących 

zawodach: pracownik ochrony, szwacz, robotnik 

gospodarczy, sprzątaczka, sprzedawca, referent, 

pracownik biurowy, ślusarz/spawacz, elektryk, 

stolarz, portier, montażysta okien i rolet, konser-

wator systemów alarmowych, księgowy, barman, 

fi zjoterapeuta, kierowca.  

Rynek pracy chronionej. Według danych Wydziału 

Spraw Społecznych Opolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w obrębie województwa działa 26 zakładów 

pracy chronionej zatrudniających 3 882 osoby nie-

pełnosprawne (stan na grudzień 2007 r.).

Zakłady Aktywności Zawodowej. W wojewódz-
twie opolskim funkcjonują 2 zakłady aktywności 
zawodowej:

1) Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu – któ-

rego organizatorem jest Fundacja Dom Rodzin-

nej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgo-

wym w Opolu,

TABELA: Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych, zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w latach 2003–2007

Województwo opolskie
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych Dynamika

2003–20072003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Powiat brzeski 380 414 350 323 325 85,5

Powiat głubczycki 90 99 87 96 107 118,8

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 142 164 181 195 179 126,0

Powiat kluczborski 139 136 121 110 107 76,9

Powiat krapkowicki 65 60 63 61 64 98,4

Powiat namysłowski 144 134 118 119 113 78,4

Powiat nyski 277 229 253 299 232 83,7

Powiat oleski 59 63 67 69 51 86,4

Powiat opolski (grodzki i ziemski) 307 306 305 329 335 109,1

Powiat prudnicki 65 65 88 81 98 150,7

Powiat strzelecki 105 110 113 108 110 104,7

Ogółem w województwie 1 773 1 780 1 746 1 790 1 721 97,0

2) Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach – 

którego organizatorem jest Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczy-

cach.

W obu wymienionych wyżej zakładach, w br. 

pracuje łącznie 95 osób niepełnosprawnych 

z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stop-

niem niepełnosprawności.

Zatrudnione w nich osoby niepełnosprawne pra-

cują m.in. w pracowniach: informatyczno-poligra-

fi cznej, krawieckiej, terenów zielonych, sitodruku, 

artystycznej, ceramicznej, drukarni cyfrowej.

Problemy osób niepełnosprawnych

Analiza badań jakościowych nt. warunków życia 

osób niepełnosprawnych w województwie opol-

skim, przeprowadzonych przez Regionalny Ośro-

dek Polityki Społecznej w Opolu pozwoliła na 

określenie podstawowych problemów, na jakie na-

trafi ają w codziennym życiu osoby niepełnospraw-

ne. Wśród badanych największy odsetek stanowiły 

osoby w wieku od 51 do 65 lat (41%), najmniejszy 

– do 18 roku życia (3%).

Wykształcenie badanych. Najwięcej badanych 

osób niepełnosprawnych posiadało wykształcenie 

podstawowe lub nie posiadało żadnego wykształ-

cenia (39%), najmniej ankietowanych posiadało 

wykształcenie wyższe (6%). 

Sytuacja mieszkaniowa osób niepełnosprawnych. 
Zdecydowana większość respondentów zamiesz-

kiwało w budynkach wielorodzinnych, najczęściej 

w mieszkaniach o powierzchni od 30 do 50 m2. 

Natomiast 57% respondentów mieszkało wspólnie 

z rodziną. Spośród badanej zbiorowości 9% osób 

mieszkało w budynkach (wielokondygnacyjnych), 

w których znajduje się winda. Widoczne było gor-

sze wyposażenie lokali mieszkalnych respondentów 

pochodzących z mniejszych miejscowości.

Sytuacja materialna badanych osób niepełno-
sprawnych. Najczęściej występującym rodzajem 

dochodów w gospodarstwach domowych osób 

niepełnosprawnych były renty inwalidzkie (44%). 

Nieco mniej osób wskazywało na pomoc otrzymy-

waną z pomocy  społecznej, emerytury, dochody 

z pracy najemnej, alimenty. Ok. 2,3% respondentów 
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stwierdziło, że nie posiada żadnych fi nansowych 

źródeł dochodów. Największa grupa badanych 

(37%) posiadała dochody mieszczące się w prze-

dziale 401–600 zł na jedną osobę w rodzinie.

Sytuacja zdrowotna badanych osób niepełno-
sprawnych. W badanej grupie największy procent 

badanych legitymowało się upośledzeniem umiarko-

wanym (58,5%), a 17% osób niepełnosprawnych nie 

miało orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

Sytuacja rodzinna. W grupie badanych: 2% nie 

posiadało żadnej rodziny, pozostałe osoby miały 

bliską rodzinę – dzieci, rodzeństwo lub rodziców; 

48% respondentów zamieszkiwało samotnie, po-

zostali z rodziną (z dziećmi, rodzicami lub współ-

małżonkiem). 

Sytuacja zawodowa. Przed nastaniem inwalidztwa 

78% respondentów było aktywnych zawodowo. Je-

dynie 6% badanych nadal pracowało. Gotowość do 

podjęcia zatrudnienia deklarowało 28% badanych, 

jednak nie widzieli oni dla siebie szansy głównie z po-

wodu braku stosownych ofert pracy. W poszukiwaniu 

pracy badani korzystali z usług urzędów pracy, sklepu 

z pracą, z usług doradcy zawodowego, z Internetu. 

Główną motywacją do podjęcia zatrudnienia były 

niedostatki fi nansowe oraz chęć bycia użytecznym. 

Sytuacja społeczna. Wolny czas osoby badane po-

święcały głównie na: oglądanie TV i słuchanie radia, 

spotkania z przyjaciółmi, czytanie prasy i książek, 

uczestniczenie w nabożeństwach, hobby. Naj-

mniejszy odsetek badanych deklarował, iż pomaga 

innym, spędza czas w kinie, teatrze i aktywnie dzia-

ła w organizacjach społecznych. 

Mapa 1: Projekty systemowe OPS i PCPR 
w ramach poddziałania 7.1.1 i poddziałania 7.1.2

Na podstawie 

danych z 29 sierpnia 2008 r.:

-  w ramach poddziałania 7.1.1 

wnioski o dofi nansowanie złożyło 

48 Ośrodków Pomocy Społecznej   

-  w ramach poddziałania 7.1.2 

wnioski o dofi nansowanie złożyło 

10 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie    

Piotr Pałubicki 
– Zespół Szkół Specjalnych w Opolu 
wraz z opiekunem na VII Opolskich 

Dniach Osób Niepełnosprawnych 
w Opolu .
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