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Słowo wstępne
Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej
w województwie opolskim” realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.3.
Biuletyn, który trafia do Państwa rąk, przedstawia podsumowanie całorocznej pracy oraz doświadczeń przy realizacji projektu
systemowego.
W ramach projektu w 2008 roku udało nam się przeszkolić 479 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji, w tym 222 pracowników socjalnych, zorganizować
dla Państwa – trzy moduły szkoleniowe tj. około 2.000 dni szkoleniowych. W szkoleniach uczestniczyło: 11 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 71 ośrodków pomocy społecznej, 8 domów pomocy społecznej, jedna organizacja pozarządowa „MONAR”, jeden dom dziecka w Tarnowie Opolskim oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
W ramach projektu przeszkoleni zostali także pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Wspólnie z Państwem uczestniczyliśmy w konferencjach, w których udział wzięło około 240 osób wraz z zaproszonymi przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozumiejąc, iż
przygotowanie i realizacja projektów systemowych to przedsięwzięcie wymagające znacznego zaangażowania, wiedzy oraz
doświadczenia, zorganizowaliśmy w ramach zadań projektu doradztwo specjalistyczne, dzięki któremu otrzymaliście Państwo fachową pomoc w zakresie aktywnej integracji. W ramach doradztwa udzielono 316 godzin wsparcia dla 113 osób.
Mając za sobą ogrom pracy oraz bagaż doświadczeń, pragniemy nadal służyć Państwu pomocą we wdrażaniu Waszych własnych projektów systemowych oraz projektów konkursowych. Licząc na dalszą współpracę zachęcamy do dzielenia się z nami
doświadczeniami, dobrymi praktykami na łamach naszego biuletynu.
Szanowni Państwo!
Kończący się rok 2008 niesie ze sobą wiele refleksji nt. minionego okresu, a także planów na nadchodzące lata. Z tej wyjątkowej
okazji chcę Państwu życzyć wiele zadowolenia, sukcesów z podjętych wyzwań oraz energii do tworzenia i realizacji nowych
pomysłów w 2009 roku.

Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
oraz pracownicy ROPS w Opolu
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Konferencja podsumowująca
projekt systemowy ROPS w Opolu

Konferencja podsumowująca projekt
systemowy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu
W dniach 27-28 listopada 2008 r. w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym „Sudety” w Pokrzywnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy pt. „Podnoszenie
kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” realizowany w ramach PO KL Priorytet
VII Poddziałanie 7.1.3. W konferencji uczestniczyło około 120
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, realizujących działania w zakresie aktywnej integracji; przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; swoją
obecnością zaszczyciła nas pani Teresa Karol – wicemarszałek
województwa opolskiego.
Celem konferencji było przybliżenie oraz podsumowanie
dotychczasowych rezultatów projektu systemowego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu oraz prezentacji tzw. dobrych praktyk, jakie zostały zainicjowane w ramach nowego okresu programowania
w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonał pan Adam
Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Opolu.
W pierwszym dniu konferencji uczestnicy zostali zapoznani
z rezultatami projektu systemowego realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, widzianego od strony Wykonawcy – Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej, realizującego moduły szkoleniowe, jak również

Uczestnicy konferencji

z nowymi założeniami do ustawy o pomocy społecznej oraz
projektem zasad związanych z realizacją projektów systemowych dla ops, pcpr oraz rops .
Przedstawiciel Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej,
pani Iwona Dolna zaprezentowała „Doświadczenia w realizacji modułów szkoleniowych” realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy
i integracji społecznej w województwie opolskim”.
Istotnym wydarzeniem przewidzianym w programie było
wystąpienie pana Jerzego Gierlackiego – przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyło „Wstępnych założeń do nowej ustawy o pomocy społecznej”.
Kolejną, istotnie ważną prezentacją było wystąpienie pana
Cezarego Miżejewskiego – Radcy Ministra w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego dotyczącego projektu „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
ops, pcpr oraz rops” .
Wnioski wypływające z burzliwej dyskusji wokół projektu dot.
nowych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ops, pcpr oraz rops będą uwzględniane
przy projektowaniu i ustalaniu przyszłych modułów szkoleniowych.
Drugi dzień konferencji podsumowującej poświęcony był wymianie doświadczeń oraz tzw. dobrym praktykom w ramach
realizowanych projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2.
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DOBRE PRAKTYKI

p. Jerzy
Gierlacki
– przedstawiciel
Ministerstwa
Pracy i Polityki
Społecznej

Cezary Miżejewski – Radca Ministra
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

p. Jerzy Gierlacki – przedstawiciel
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz Adam Różycki
– dyrektor ROPS w Opolu

p. Teresa Koczubik – Dyrektor OPS Kędzierzyn-Koźle

p. Iwona Dolna
– przedstawiciel OCDL
w Opolu

W ramach konferencji podsumowującej uczestnicy
otrzymali materiały promocyjne
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Realizacja
projektu
systemowego
ROPS w Opolu
Rezultaty projektu pt. „Podnoszenie
kwalifikacji kadry pomocy i integracji
społecznej w województwie opolskim”
Agnieszka Gabruk-Teodorowicz
KIEROWNIK DS. KSZTAŁCENIA I FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU

Cel główny projektu

Rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału
i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy służb
pomocy i aktywnej integracji społecznej w województwie opolskim.

Szkoleniami objęto kadrę kierowniczą, pracowników służb finansowo-księgowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych ROPS, PCPR, OPS. Łącznie 479 odbiorców projektu,
w tym 222 pracowników socjalnych.
W ramach projektu przeprowadzono około 2 tys. godzin
szkoleniowych tj. 3 moduły szkoleniowe

Cele szczegółowe
moduł I podstawowy – ukończyło 260 osób
poprawa świadczonych usług przez kadrę i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej
nabycie umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych instrumentów i narzędzi aktywnej integracji
wzrost kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej

moduł II specjalistyczny – ukończyło 380 osób
(w tym module uczestniczyły również osoby z modułu I podstawowego)
moduł III specjalistyczny ukończyło 15 pracowników
ROPS w Opolu
Z konsultacji z doradcami w zakresie form aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu skorzystało 113 osób w ramach
316 godzin doradztwa.

Grupa odbiorców,
którą objęto w projekcie systemowym 7.1.3
Projekt adresowany był do pracowników Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracowników i wolontariuszy innych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji
pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji na terenie Opolszczyzny.

Moduł I podstawowy
OKRES REALIZACJI: LUTY – CZERWIEC 2008 R.
Szkolenia w ramach modułu I podstawowego obejmowały
informacje z zakresu tworzenia projektów systemowych i ich
realizacji z uwzględnieniem dokumentów powiązanych z PO
KL wraz z elementami zagadnień na temat instrumentów aktywnej integracji, a przede wszystkim z zakresu praktycznych
umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod oraz
technik ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów na terenie regionu.

Szkolenia w ramach modułu I podstawowego ukończyło
260 osób, w tym:
dyrektorzy / kierownicy ops, pcpr, rops – 88 osób,
pracownicy socjalni – 91 osób,
kadra finansowo-księgowa ops, pcpr, rops – 81 osób.

WYKRES 1. Liczba osób przeszkolonych w ramach modułu I podstawowego z podziałem
na poszczególne grupy zawodowe

– narzędzi planowania i analizy,

Uczestnicy szkoleń modułu I podstawowego zostali wyposażeni w wiedzę na temat:

– budowy matrycy logicznej,
a) wprowadzenia do dokumentów programowych PO KL,
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Narodowej
Strategii Spójności na lata 2007-2013, w tym dostępnych
programów Operacyjnych na lata 2007-2013;

– cyklu życia projektu,
– narzędzi zarządzania projektem,

b) struktury i cyklu życia projektu tj. analizy sytuacji wyjściowej, celów, rezultatów, produktów, działań, harmonogramu, budżetu, monitoringu, ewaluacji, promocji;

– harmonogramu działań,

c) sposobu wypełniania wniosku aplikacyjnego dla EFS;

– ewaluacji projektu;

d) analizy przykładowej aplikacji;
e) przygotowania quasi projektów (praca nad własnym
projektem finansowanym z EFS);
f)

– monitorowania, raportowania, kontroli,

h) elementów zagadnień na temat instrumentów aktywnej
integracji, tj. instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej;
i)

informacji nt. postępowania przy realizacji kontraktów
socjalnych, programów aktywności lokalnej i wsparcia
działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych;

j)

elementów zagadnień z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

kwalifikowalności kosztów;

g) zarządzania projektem, tj.:
– metodologii przygotowania projektu,
– faz i działań występujących w realizacji projektu,

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU
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Moduł II specjalistyczny
OKRES REALIZACJI: SIERPIEŃ – GRUDZIEŃ 2008 R.
Tematyka podejmowana w ramach modułu II specjalistycznego dotyczyła doskonalenia umiejętności w obszarze form
aktywnej integracji z wykorzystaniem narzędzi i instrumentów aktywnej integracji podejmowanych w ramach PO KL,
jak również zagadnień związanych z realizacją i zarządzaniem
projektem.

realizacja harmonogramu działań w oparciu o projekcję
budżetową,
system przepływów finansowych w ramach realizowanego projektu,
sporządzanie wniosku o płatność,

Szkolenia w ramach modułu II specjalistycznego ukończyło 380 osób:
dyrektorzy / kierownicy ops, pcpr, rops, koordynatorzy
projektów systemowych oraz osoby merytorycznie zaangażowane w realizację projektów – 77 osób,
pracownicy socjalni – 222 osoby,

kontrola wewnętrzna projektu.

Szkolenie skierowane do pracowników finansowo-księgowych oraz osób zaangażowanych merytorycznie w realizację projektów, w tym dyrektorów / kierowników ops, pcpr,
rops.

kadra finansowo-księgowa ops, pcpr, rops – 81 osób.
Uczestnicy szkoleń modułu II specjalistycznego zostali
wyposażeni w wiedzę na temat:

b) narzędzia realizacji projektów systemowych ops i pcpr –
szkolenie 3-dniowe.
Zakres szkolenia:

a) realizacji i rozliczania projektów systemowych ops i pcpr
– szkolenie 2-dniowe (zakończone)

1 i 2 dzień – kontrakt socjalny – informacje nt. postępowania przy realizacji narzędzia,

Zakres szkolenia:
realizacja projektu wg zapisów wniosku o dofinansowanie,

3 dzień – program aktywności lokalnej – informacje nt.
tworzenia i realizacji narzędzia.

Szkolenie skierowane do pracowników socjalnych oraz pracowników rops.

metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych, harmonogram projektu,

c) zarządzania projektem oraz zespołem projektowym –
szkolenie 2-dniowe.

analiza ryzyka i plany przeciwdziałania, wprowadzanie
zmian, zamknięcie projektu.

Zakres szkolenia:
system zarządzania projektem,

Szkolenie skierowane do dyrektorów / kierowników ops,
pcpr, rops oraz osób merytorycznie zaangażowanych w realizację projektów.

tworzenie zespołu projektowego, struktura podziału zadań, planowanie zasobów,

WYKRES 2. Liczba osób przeszkolonych w ramach modułu II specjalistycznego
z podziałem na poszczególne grupy zawodowe

WYKRES 3. Liczba pracowników socjalnych z terenu woj. opolskiego przeszkolonych
w ramach realizacji projektu systemowego ROPS (wg stanu na 15.12.2008 r.)

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU

9

BIULETYN INFORMACYJNY — grudzień 2008

10
Moduł III specjalistyczny
dla pracowników ROPS w Opolu
OKRES REALIZACJI: 29 – 30 LISTOPAD 2008 R.
Tematyka podejmowana w ramach modułu III specjalistycznego dotyczyła doskonalenia umiejętności oraz uzyskania
specjalistycznej wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz
kodeksu postępowania administracyjnego.
Szkolenia w ramach modułu III specjalistycznego ukończyło 15 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu.
Uczestnicy szkoleń modułu III specjalistycznego zostali
wyposażeni w wiedzę na temat:
wykonywania ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
praktycznego zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego.

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO

Drugim ważnym zadaniem projektu systemowego ROPS
w Opolu było specjalistyczne doradztwo, realizowane poprzez usługi doradcze dla pracowników ośrodków pomocy
społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Specjalistyczne doradztwo objęło łącznie 82 jednostki organizacyjne z terenu Opolszczyzny.
Celem specjalistycznego doradztwa było: świadczenie specjalistycznych usług doradczych indywidualnych i grupo-

wych dotyczących opracowywania programów aktywnej
integracji; konsultacje merytoryczne i metodyczne, w tym
monitorowanie występujących trudności, udzielanie wsparcia merytorycznego na rzecz kompleksowego i skutecznego
rozwiązywania problemów społecznych poprzez wdrażanie
programów aktywnej integracji; upowszechnianie metod
oraz form aktywnej integracji poprzez zastosowanie narzędzi
m.in. kontraktu socjalnego, programów aktywności lokalnej,
co pozwoli osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
przezwyciężyć indywidualne bariery w powrocie na rynek
pracy, jak również upowszechnianie wykorzystywania instrumentów aktywizacyjnych stosowanych wobec klientów
pomocy społecznej m.in. integracji zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej i społecznej. Udzielaniem doradztwa zajmuje się
2 doradców w zakresie form aktywizacji i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
Część usług doradczych jest wykonywana na miejscu (poprzez osobiste kontakty odbiorców, telefoniczne oraz drogą
e-mail), a część w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, gdzie dojeżdżają doradcy,
aby pomóc pracownikom ww. instytucji w kompleksowym
i skutecznym rozwiązywaniu problemów. Harmonogram
pracy doradców realizowany jest po konsultacjach z pracownikami wymienionych instytucji, co pozwala na pełne
wykorzystanie możliwości usług doradczych wynikających
z założeń projektu.
Wg stanu z 15 grudnia 2008 r. doradcy w zakresie form
aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu udzielili łącznie 316 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 113 osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy
społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie. Wsparciem objęto 33 jednostki z 29 miejscowości.

WYKRES 4. Wsparcie doradcze udzielone ops, pcpr (wg stanu na 15.12.2008 r.)

Ewa Naranowicz – doradca w zakresie form aktywizacji
i przeciwdziałania wykluczeniu

Zainteresowanych specjalistycznym doradztwem 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

Małgorzta Duda – doradca w zakresie form aktywizacji
i przeciwdziałania wykluczeniu

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU

11

BIULETYN INFORMACYJNY — grudzień 2008

12

Dobre praktyki

Projekt adresowany jest do 30 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością
z tytułu wzroku i 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w wieku
18–65 lat, nie pracujące, nadal uczące się i korzystające z pomocy społecznej.

POSZERZ SWOJE MOŻLIWOŚCI
Projekt realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kędzierzynie-Koźlu.
Elżbieta Czeczot
DYREKTOR PCPR W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem ogólnym projektu jest rozwój indywidualnych cech
oraz pomoc w określeniu predyspozycji i aspiracji zawodowych osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych poprzez umożliwienie i rozwijanie aktywnych form integracji społecznej dla tych
osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Rekrutacja uczestników projektu przebiegała etapowo:
W pierwszym etapie następuje wybór potencjalnych uczestników dokonany na podstawie dokumentacji zgromadzonej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w KędzierzynieKoźlu.
W drugim etapie przeprowadzone zostaną wstępne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami wyłonionymi w I etapie rekrutacji.
Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostało 50
osób, które spełniały wszystkie wymagane kryteria i zgłosiły swój akces poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa
w projekcie. Z pozostałych chętnych utworzyliśmy listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia beneficjenta ostatecznego z projektu osoby znajdujące się kolejno
na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do
udziału w projekcie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Celami szczegółowymi są:
zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne
siły;
zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników
projektu;
zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy;
poprawa jakości zdrowia.

GRUPY DOCELOWE
Dobór grupy docelowej projektu jest wynikiem analizy potrzeb społecznych w części dotyczącej potrzeby aktywnej
integracji w powiecie, gdzie jako grupę docelową wskazano
osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które
jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, które jednocześnie są osobami:
a) niepełnosprawnymi
b) opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze,
rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Z niepełnosprawnymi uczestnikami projektu zostały podpisane Indywidualne Plany Działania, natomiast z usamodzielnianymi uczestnikami – Indywidualne Programy Usamodzielniania.

INAUGURACJA PROJEKTU
W dniu 16 lipca 2008 r. w Hotelu „Centralnym” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się seminarium inaugurujące realizację
projektu pt. „Poszerz swoje możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Seminarium
rozpoczął krótkim przemówieniem Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pan Józef Gisman. Cele i główne założenia programu przedstawiła pani Elżbieta Czeczot – Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w KędzierzynieKoźlu.

Wśród przybyłych gości znajdowali się:

FORMY WSPARCIA

Józef Gisman – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W ramach projektu dla uczestników projektu realizowane są
następujące formy wsparcia:

Marek Matczak – Wicestarosta Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego

Wsparcie psychologiczno-doradcze

Wiesława Trelka- Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Anna Małkowska – Pracownik Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej i Gospodarczej
Krystyna Cichosz – Zastępca Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Lucjan Ratajczak – przedstawiciel biura poselskiego posła Jana Religi
Józef Pałys – Członek Zarządu Powiatu
Leon Piecuch- Członek Rady Powiatu
W seminarium brali udział również pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie zaangażowani w realizację projektu oraz uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu.

grupowe warsztaty psychologiczne na temat podstawowych umiejętności społecznych (m.in.: umiejętność
skutecznej komunikacji, rozwiązywanie konfliktów
i współpraca, motywowanie do podjęcia zmiany w życiu) zorganizowane zostały dla 50 osób,
16-godzinne szkolenie „Aktywne Poszukiwanie Pracy” dla
usamodzielnianych uczestników projektu,
10 godzin warsztatów integracji psycho-fizycznej, których celem było podniesienie jakości funkcjonowania
psycho-fizyczno-społecznego beneficjentów poprzez
psychologiczno-ruchowe zajęcia dla lepszej integracji
umysłu i ciała w celu rozwijania psychologicznego podejścia do problemów zdrowotnych. Zajęcia te miały na
celu zwiększenie motywacji do działania i zaufania we
własne siły przez zwiększenie koncentracji, kreatywności
i produktywności.

DOBRE PRAKTYKI
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Szkolenia zawodowe
kurs kosmetyczny

nictwu zawodowemu ułatwiony został wybór odpowiedniego zawodu, a możliwość odbycia kursu przyczyniła się
do uzupełnienia kwalifikacji, co zostało potwierdzone odpowiednim dyplomem.

kurs sekretarki – asystentki dyrektora
kurs na operatora wózków widłowych
kurs na prawo jazdy kat. B
zorganizowane zostały dla 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
wsparcie w uzupełnieniu wykształcenia ogólnego
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dla 5 wychowanków placówek i z rodzin zastępczych
udział w 14-dniowym turnusie przez 10 niepełnosprawnych z tytułu dysfunkcji narządu wzroku

Kompleksowość projektu to przede wszystkim sprofilowanie
działań dla poszukujących pracy zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy oraz promocja
i wdrażanie kształcenia ustawicznego. Projekt zapewnia udział
w szkoleniach i kursach, dzięki którym uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego
i efektywnego poszukiwania pracy, jak również uzyskali pomoc w wytyczeniu sobie celów zawodowych oraz rozwinięciu umiejętności społecznych.
Projekt nasz charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań oraz ma charakter długofalowy, gdzie zdobyta i zaktualizowana wiedza, intensywne zajęcia warsztatowe oraz
szkolenia i kursy zawodowe dla każdego uczestnika projektu
zwiększają potencjał i szanse na rynku pracy.

w celu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej – Ośrodek
Wczasowo-Rehabilitacyjny „POTOK”
w Jarnołtówku – w trakcie turnusu zorganizowany został
30 godzinny kurs komputerowy
szkolenia zawodowe: kurs komputerowy oraz kurs operatora wózków widłowych zorganizowany dla 30 niepełnosprawnych

Realizacja projektu
W ramach projektu prowadzone były indywidualne konsultacje dla uczestników projektu przez kadrę projektu w celu
określenia potrzeb zawodowych uczestników projektu, doradztwo w doborze ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności/kwalifikacje zawodowe – wsparcie dla
każdego z 50 uczestników projektu.
Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzona była
przez psychologa i doradcę zawodowego środowiskowa praca socjalna. Miała ona na celu udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Osoby zaangażowane w realizację projektu:
Elżbieta Czeczot – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźle,
Justyna Jazgara – koordynator projektu,

W ramach projektu zrealizowane zostało również wsparcie
dochodowe dla 20 usamodzielnianych uczestników projektu w formie świadczeń na kontynuację nauki, wypłacanych
przez okres pięciu miesięcy.

Katarzyna Grabowska – księgowa projektu,

Wsparcie, jakie oferowane jest w ramach projektu dla jego
uczestników, ma charakter kompleksowy dla 50 osób poprzez
diagnozę potencjału zawodowego, szkolnego uwzględniając
potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki udzielanemu porad-

Marzena Nikel – pracownik socjalny,

Katarzyna Augustyniak – pracownik socjalny – doradca
do spraw osób niepełnosprawnych,

Kornelia Pośpiech-Góreczna – pracownik socjalny,
Ewa Wiśniewska – pracownik socjalny.
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KOBIETA AKTYWNA

Karina Musioł
KIEROWNIK GOPS W BIERAWIE

Od 1 sierpnia 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizował projekt pt. „KOBIETA AKTYWNA”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do kogo został skierowany projekt?
Projekt skierowany był do kobiet zamieszkałych na terenie
gminy Bierawa, długotrwale bezrobotnych, korzystających
z pomocy społecznej, o niskim wykształceniu – podstawowym, zawodowym lub średnim bez zawodu, w wieku od 18
do 55 roku życia.

kompleksowym wsparciem osób najbardziej zagrożonych
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Uwagę zwracano szczególnie na osoby
wyrażające chęć aktywnego uczestnictwa w cyklach szkoleń.
Bowiem ich aktywny udział gwarantuje prawidłowy przebieg
i realizację działań zawartych w projekcie, a także osiągnięcie
rezultatów projektu. Na początku realizacji pierwszego szkolenia panie nastawione były nieufnie. Pochodziły z różnych
sołectw, nie znały się wcześniej. Jednak już w trakcie pierwszego szkolenia grupa doskonale się zintegrowała, nawiązały
się stosunki koleżeńskie między uczestniczkami projektu. To
również przyczyniło się do efektywności przeprowadzonych
szkoleń. W ramach zawartych kontraktów socjalnych wspierano uczestniczki projektu zasiłkami celowymi, przeznaczonymi głównie na pokrycie kosztów związanych z udziałem
w projekcie „Kobieta aktywna”.

Cel główny projektu
Realizacja projektu
Projekt „KOBIETA AKTYWNA” miał na celu rozwój zawodowy
osób uczestniczących w projekcie, poprzez podniesienie
poziomu przygotowania zawodowego, podniesienie kwalifikacji zwiększających szanse na zatrudnienie, rozwój osobisty
poprzez wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej,
zwiększenie zdolności komunikacyjnych, rozwój personalny
w zakresie umiejętności, zwiększenie motywacji do działania
i zaufania we własne siły, oraz rozwój aspiracji edukacyjnych
i zawodowych, jak również pobudzanie aktywności zawodowej.

Co przyczyniło się do powstania projektu?
Jednym z problemów gminy Bierawa jest zbyt mała aktywność zawodowa kobiet. W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu, wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z terenu naszej gminy, aż 69% stanowią kobiety.
Mimo spadku bezrobocia, bezrobocie wśród kobiet nadal
uzyskuje wysoki wskaźnik procentowy. Stąd projekt „Kobieta aktywna” skierowany został do kobiet. W cyklu szkoleń
zawartych w projekcie bierze udział 5 osób. Dobór osób do
projektu głównie polegał na analizie dokumentów znajdujących się w GOPS, a w szczególności wywiadów środowiskowych. Działanie to miało na celu przede wszystkim objęcie

W ramach realizowanego projektu do końca października
2008 r. zorganizowano kursy z zakresu psychologii, obsługi
kasy fiskalnej oraz obsługi komputera.
W listopadzie 2008 r. odbyły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego. Szkolenia miały swoją część teoretyczną
jak i praktyczną. Po zakończeniu każdego szkolenia uczestniczki otrzymały zaświadczenie potwierdzające ich ukończenie.

W projekcie „Kobieta aktywna” utworzono stanowiska
tworzące zespół projektu:
1.

Karina Musioł – koordynator projektu

2.

Małgorzata Adamczyk – pracownik socjalny

3.

Regina Miszta – pracownik socjalny

4.

Izabela Ślusarczyk – księgowa projektu

5.

Anita Jaskółka – pracownik administracyjno-biurowy
projektu

DOBRE PRAKTYKI

Projekt realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
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Kurs z zakresu obsługi komputera odbył się
w październiku 2008 r. Szkolenie pozwoliło
uczestniczkom zdobyć podstawowe umiejętności
korzystania z nowoczesnych technik
informatycznych

Szkolenie z zakresu obsługi
kasy fiskalnej

Szkolenie z zakresu
psychologii

DOBRE PRAKTYKI

17

Pomoc społeczna
Identyfikacja przyczyn ubóstwa
w woj. opolskim wg stanu na 31.12.2007 r.
Adam Kijak
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim wg stanu
na 31.12.2007 r. sporządzana jest na podstawie corocznych badań przeprowadzanych w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Opolu. Do jej sporządzenia wykorzystywane są dane pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Opolu, sprawozdawczości wojewódzkiej z zakresu
pomocy społecznej (Sprawozdanie MPiPS-03), a także materiały własne ROPS w Opolu. Dane te pozwalają na określenie poziomu występowania i zagrożenia ubóstwem
na Opolszczyźnie, do którego wykorzystano tzw. metodę
wzorca rozwoju – narzędzie badawcze pozwalające na
umiejscowienie zjawiska ubóstwa w gminie na tle innych
gmin województwa.
W oparciu o metodę wzorca rozwoju ustalono dla każdej
gminy wskaźnik wzorca rozwoju, określający poziom występowania i zagrożenia ubóstwem. Wskaźnik ten mieści się
w przedziale od 0 do 1. W ramach tego wyznaczono 3 poziomy zagrożenia ubóstwem – wysoki (0,000 – 0,5500), umiarkowany (0,5501 – 0,7600) i niski (0,7601 – 1).

Na podstawie powyższej metody ustalono, iż wysoki poziom
ubóstwa występuje w 15 gminach woj. opolskiego, tj.:
powiat brzeski (Brzeg, Skarbimierz, Grodków i Lubsza),
powiat namysłowski (Domaszowice, Pokój, Świerczów
i Wilków),
powiat nyski (Kamiennik i Paczków),
powiat głubczycki (Baborów i Głubczyce),
powiat kluczborski (Wołczyn),
powiat opolski ziemski (Tułowice),
powiat oleski (Zębowice).
Natomiast umiarkowany poziom ubóstwa zlokalizowano
w 27 gminach, a niski w 29 gminach województwa.
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Wskaźnik poziomu występowania i zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim
obliczony wg metody wzorca rozwoju – stan na 31.12.2007 r.
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Wnioski:

–

Najbardziej zagrożone ubóstwem są gminy zlokalizowane na zachodzie i – częściowo – południu woj. opolskiego, szczególnie w powiatach brzeskim, namysłowskim
i głubczyckim.

Innymi przyczynami ubóstwa są:

osoby przewlekle chore lub żyjące w rodzinach
z osobą przewlekle chorą (liczba rodzin objętych pomocą społ. z tytułu długotrwałej choroby wyniosła
8 538).

Bezrobocie, w tym osób długotrwale pozostających bez
pracy, jest jednym z głównych powodów wsparcia osób
korzystających z pomocy społecznej. W 2007 r. 54 proc.
wszystkich świadczeniobiorców stanowiły osoby żyjące
w rodzinach, którym przyznano pomoc z tytułu bezrobocia (w 2007 r. pomoc społ. udzieliła wsparcia 33 400 rodzinom, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 93 945)
– gminy o wysokim wskaźniku ubóstwa to gminy z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie, powiaty: brzeski – 20,8 proc., namysłowski – 16,6
proc., głubczycki – 14,2 proc., średnia w województwie
– 12 proc.

–

uzależnienia i patologie społeczne oraz trudności
w przystosowaniu do życia (znaczna część klientów
pomocy społecznej to osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, uzależnione
od alkoholu, narkotyków, osoby bezdomne w wyniku rozpadu rodziny, eksmisji, przemocy w rodzinie,
mające trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej. W 2007 r. liczba rodzin, które
otrzymały wsparcie z tytułu wymienionych sytuacji
życiowych wyniosła 4 339, tj. 13 proc. wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej;

Najczęstszymi formami wsparcia dla bezrobotnych z pomocy społecznej były świadczenia pieniężne w formie
zasiłków okresowych, posiłków oraz zasiłków celowych
i w naturze (w 2007 r. liczba korzystających ze wsparcia
pomocy społecznej wyniosła 50 702 osoby, w tym zasiłek
okresowy z tytułu bezrobocia otrzymało 11 810 osób).

–

niskie dochody rodzin wpływające na ubóstwo
dzieci i młodzieży (ponad 43 proc. rodzin objętych
pomocą społeczną to rodziny z dziećmi. W 2007 r.
z pomocy w formie zakupu posiłku w stołówce lub
jadłodajni skorzystało 17 090 dzieci i młodzieży);

–

źródła dochodu ograniczone do świadczeń społecznych (dotyczy to tych rodzin, które niechętne są
podejmowaniu jakiejkolwiek pracy, a ich głównym
źródłem dochodów są wyłącznie świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych.

Najsilniej zagrożone ubóstwem są:
–

–

rodziny niepełne i wielodzietne – w 2007 r. 16 proc.
tj. 5 221 rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej to rodziny niepełne (3 459) i rodziny
wielodzietne (1 762). Spośród nich 40 proc. rodzin
mieszkało na wsi;
osoby niepełnosprawne lub żyjące w rodzinach
z osobą niepełnosprawną, emeryci i renciści (wspar-

Jednocześnie bardziej zagrożone ubóstwem są osoby i rodziny zamieszkujące obszary, na których występuje szczególnie
trudna sytuacja na rynku pracy (np. tereny popegeerowskie),
a liczba osób pozostających bez stałego zatrudnienia lub
o niskich dochodach jest większa niż na innych obszarach.

POMOC SPOŁECZNA

cie z pomocy społ. otrzymało łącznie 8 234 rodziny,
przy czym znaczna część z nich (52 proc.) to osoby
samotnie gospodarujące);

Zjawisko wysokiego poziomu ubóstwa ma tendencję
malejącą (w porównaniu do wskaźnika ubóstwa obliczonego w 2006 r. liczba gmin o wysokim poziomie występowania i zagrożenia ubóstwem zmniejszyła się o 5, tj.
z 20 w 2006 r. do 15 w 2007 r.).
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Realizacja zadań PFRON
Efektywność wykorzystania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przez
Samorząd Województwa Opolskiego
w latach 2003–2008
Agnieszka Janowska
KIEROWNIK REFERATU REHABILITACJI
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji
samorządy wojewódzkie otrzymują środki z PFRON na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W latach 2003-2008 Województwo Opolskie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych wykorzystało środki Funduszu w wysokości
14.669.261,00 zł.

WYKRES 1. Środki PFRON otrzymane przez Województwo Opolskie w latach 2003–2008

W omawianym okresie środki Funduszu zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – na kwotę 4.249.123,00 zł,
dofinansowanie kosztów tworzenia i działa zakładów aktywności zawodowej – na kwotę 6.858.127,00 zł,

udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących
w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – na
kwotę 3.262.011,00 zł
zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym – 300.000,00 zł (II półrocze
2008 r.).
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zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej lub społecznej dla 12
organizacji pozarządowych.
Procentowy podział środków Funduszu, przekazanych w latach 2003–2008 na zadania określone w ustawie o rehabilitacji i realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego
przedstawia poniższy wykres.

WYKRES 2. Procentowy podział środków PFRON na poszczególne zadania w latach 2003-2008

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
W latach 2003–2008 na dofinansowanie robót budowlanych
w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Opolskiego wydatkował
4.249.123,00 zł. W ramach zrealizowanych zadań objęto pomocą ok. 2.503 osoby niepełnosprawne. Głównymi zleceniobiorcami dofinansowania były domy pomocy społecznej
i jednostki samorządu terytorialnego.

Domy Pomocy Społecznej (60 % wszystkich beneficjentów
dofinansowania) korzystając z dofinansowania robót budowlanych, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
realizowały również obowiązek przystosowania domów do
obowiązujących standardów podstawowych usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19
października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Oprócz domów pomocy społecznej, beneficjentami środków
PFRON realizujący roboty budowlane w obiektach służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w latach 2003-2008
były także inne jednostki, co pokazuje poniższy wykres.

WYKRES 3. Beneficjenci środków PFRON realizujący roboty budowlane w obiektach
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w latach 2003–2008

REALIZACJA ZADAŃ PFRON

W latach 2003–2008 udzielono dofinansowania na roboty
budowlane dla 30 wnioskodawców, utworzono 2 zakłady
aktywności zawodowej, które corocznie otrzymują dofinansowanie z PFRON na bieżącą działalność obsługowo-rehabilitacyjną, udzielono 8 pożyczek dla zakładów pracy chronionej
w celu utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych
oraz w II połowie 2008 roku udzielono dotacji na realizację
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Dofinansowanie robót budowlanych w łącznej kwocie
4.249.123,00 zł przekazano:
domom pomocy społecznej w wys. 2.566.126,00 zł,
jednostkom samorządu terytorialnego, na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wys. 1.452.463,00 zł,
innym jednostkom (m.in. przedszkolom integracyjnym
i szkołom specjalnym), w wys. 230.534,00 zł.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów
aktywności zawodowej

wodowej. Dofinansowanie ZAZ-ów w tej wysokości wynikało
z liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ustalonej
przez Zarząd PFRON kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie, ustalonej przez PFRON (16.772,00 zł).
Coraz większe dofinansowanie kierowane do zakładów aktywności zawodowej wynika również z rozwoju tych jednostek.
Zakłady Aktywności Zawodowej funkcjonujące na Opolszczyźnie sukcesywnie zwiększają liczbę zatrudnionych w nich osób
niepełnosprawnych. Począwszy od 2004 r., gdzie jeden zakład
(w Opolu) zatrudniał 37 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, aktualnie 2 zakłady planują od 1 stycznia 2009
roku zatrudniać łącznie 100 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Prawie połowa środków otrzymanych z Funduszu (47%) przypada na dofinansowanie działania zakładów aktywności za-

WYKRES 4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności Zawodowej
w województwie opolskim

Zakłady aktywności zawodowej, których głównym celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ich aktywizacja zawodowa
i społeczna, przygotowują również osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do podejmowania pracy
na otwartym rynku pracy.
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Realizując ustawowe zadanie pn. „udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie jednorazowej pożyczki w celu
utrzymania w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych” Samorząd Województwa Opolskiego w latach 2003–
2007 udzielił 8 pożyczek o łącznej wysokości 3.262.011,00 zł.
Pomoc w tej formie otrzymały:
1) Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” w wys. 626.441,00
zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną;
2) Spółdzielnia „PIONIER” w Prudniku w wys. 280.000,00 zł na
zakup środków trwałych;
3) „RAJTEX” sp.j. w Kluczborku w wys. 250.000,00 zł na działalność inwestycyjną;
4) PROKONEX S.A. w Brzegu w wys. 274.000,00 zł na działalność inwestycyjną;

5) P.P.U „ENERGETYK” sp. z o.o. w Opolu w wys. 1.056.570,00
zł na spłatę bieżących zobowiązań spółki;
6) „INPARCO” sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w wys.
375.000,00 zł na spłatę bieżących zobowiązań spółki;
7) „Jarpak” Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Wątrobińska Alicja w Paczkowie w wys. 200.000,00 zł na zakup środka trwałego
oraz na zakup surowców i materiałów do produkcji;
8) NTP „CIBIS” ZPCh sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w wys.
200.000,00 zł na spłatę zobowiązań i działalność inwestycyjną.
Głównym celem udzielonych w latach 2003–2007 pożyczek
było utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych
w okresie 3 lat od dnia udzielenia pomocy. Analizując stan
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wymienionych
wyżej zakładach, można stwierdzić, że pożyczki udzielone dla zakładów pracy chronionej w większości spełniły
swój cel. Pozytywnym efektem udzielonych pożyczek było
również to, że większość zakładów pracy chronionej, które
otrzymały pożyczkę, zwiększyła zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

WYKRES 5. Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej po 3 latach
od otrzymania pożyczki

W 2008 roku, z uwagi na brak jakichkolwiek wniosków o udzielenie pożyczki, Województwo Opolskie nie udzieliło pomocy w tej
formie zakładom pracy chronionej.

REALIZACJA ZADAŃ PFRON

Udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie
jednorazowej pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych
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Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

Począwszy od 2008 roku, samorządy wojewódzkie mogą
zlecać fundacjom i organizacjom pozarządowym realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych. Zlecenie zadań i udzielenie dofinansowania ze środków PFRON następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. na drodze
otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

6) Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań
na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek
pracy, w szczególności przez:

Fundacje i organizacje pozarządowe realizować mogą następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej lub społecznej:

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek;
2) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej,
podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
4) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
5) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu,
mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu
drogi życiowej i zawodowej,

7) Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów
przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
8) Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
9) Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach;
10) Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
11) Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
12) Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw
ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym
publikowanych drukiem powiększonym, pismem
Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do
czytania.
W 2008 roku województwo opolskie udzieliło dofinansowania do realizacji ww. zadań dla 12 organizacji pozarządowych
na łączną kwotę 300.000,00 zł.
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REALIZACJA ZADAŃ PFRON

WYKRES 6. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r. – podział na
rodzaje zadań

Realizowane w latach 2003–2008 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych były zgodne
z ustalonymi priorytetami obowiązującej Strategii Integracji Polityki Społecznej Województwa Opolskiego i miały głównie na
celu integrację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz kształtowanie świadomości społecznej wobec niepełnosprawności.
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Wydarzenia
Udział przedstawicieli Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
w wysłuchaniu publicznym w sprawie
komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz
zmianie niektórych innych ustaw

Od lewej
Cezary Miżejewski – Radca Ministra
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS,
Małgorzata Ołdak – Instytut Polityki
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
Paweł Wąsiak – główny specjalista ds. rozwoju
przedsiębiorczości społecznej w ROPS w Opolu,
Adam Różycki – Dyrektor ROPS w Opolu

Od lewej:
Marcin Juszczyk – Ogólnopolski Związek
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
Stanisław Rakoczy – Poseł na Sejm RP,
Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu

Dnia 2 grudnia 2008 r. w sali kolumnowej w gmachu Sejmu
RP w Warszawie odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące
komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
w którym z ramienia ROPS w Opolu uczestniczyli Dyrektor
Adam Różycki oraz Paweł Wąsiak – główny specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw obejmował:
znowelizowanie przepisów dotyczących tworzenia
i funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
zmianę przepisów odnoszących się do instrumentów
wspomagających zatrudnienie;
stworzenie nowych regulacji dotyczących budowy systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób podejmujących działalność
w ramach sektora gospodarki społecznej;

wprowadzenie przepisów umożliwiających wsparcie
podmiotów gospodarki społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nowelizacji wyszedł naprzeciw trzem głównym problemom, na które napotykał rozwój spółdzielczości socjalnej.
Pierwszym są ograniczenia w tworzeniu spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia nadal będzie powstawać przede wszystkim z inicjatywy osób zagrożonych wykluczeniem. Planuje się
jednak, aby proporcja między tą kategorią osób, a tymi, którzy nie znajdują się w grupie ryzyka, będzie mogła wynieść
nawet 50 do 50. Ponadto spółdzielnie będą mogły być tworzone przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu
terytorialnego, a potem przekazywane w ręce zatrudnionych
w nich osób. Drugi problem, o którym wspomniał posełsprawozdawca wiąże się z relatywnie niewielkim, systemowym wsparciem dla spółdzielni socjalnych. Trzeci problem,
który ma zostać rozwiązany dzięki nowelizacji, dotyczy problemów związanych z udzielaniem wsparcia spółdzielniom
socjalnym przez instytucje publiczne w formie dotacji, pożyczek, poręczeń, usług, doradztwa, etc. Przedstawiciele Rządu
pozytywnie odnieśli się do projektu przedstawionego przez
posła Tomaszewskiego wskazując jedynie na parę kwestii,
które będą wymagać jeszcze doprecyzowania. Rząd ma wątpliwości m.in. co do szczegółów zmian w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czy utrzymania gwarancji odpowiedzialności wszystkich członków spółdzielni. Te
kontrowersje zostaną rozstrzygnięte na dalszym etapie prac
legislacyjnych.
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Ośrodki interwencji kryzysowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
www.rops-opole.pl
w Opolu

ul. Puławskiego 3 b
46-100 Namysłów
tel. kom. 509 133 523
fax 077 41 03 695 wew. 163
ul. Słowiańska 17
48-300 Nysa
tel. 077 44 82 600
fax 077 41 03 922
ul. Małopolska 20 A
45-301 Opole,
tel. 077 455 63 91
fax 077 400 59 52
ul. Konopnickiej 8
46-300 Olesno
tel. 034 35 05 125-127
fax 034 35 97 315
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel./fax 077 41 42 353
ul. Kościuszki 55 a
48-200 Prudnik
tel. 077 436 47 00
fax 077 436 91 25
Pogotowie Interwencji Społecznych
dla Dzieci w Nysie,
ul. Unii Lubelskiej 8
48-303 Nysa,
tel. 077 43 10 828

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
ul. Skarbowa 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 48 33 23 wew. 121
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
ul. Małopolska 20 A
45-301 Opole
tel. 077 45 56 390
e-mail: mopr@mopr.opole.pl

Punkty konsultacyjne
Punkt Pomocy Kryzysowej
49-300 Brzeg
ul. Piastowska 29a
tel. 077 416 05 06
e-mail: punktpomocy@onet.eu
Punkt Interwencji Kryzysowej w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Sobieskiego 5
tel. 077 485 08 17
e-mail: pcpr-gubczyce@o2.eu
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Habryki 11
tel. (077) 461 44 93
Punkt Konsultacyjny dla osób poszkodowanych
w wyniku przemocy
47-344 Walce
ul. Zamkowa 42

Biuletyn informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

