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Szanowni Państwo!

Zakończył się trzeci rok realizacji projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integra-
cji społecznej w województwie opolskim” realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.3

Jak co roku, pragnę zaprezentować Państwu podsumowanie całorocznej pracy zespołu oraz przedsta-
wić wydarzenia, inicjatywy podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Opolu. 

W ramach wspomnianego projektu systemowego organizowaliśmy dla Państwa  szkolenia, seminaria, 
warsztaty, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 700 pracowników instytucji pomocy i integracji 
społecznej.  

W zależności od specyfiki  pracy i potrzeb  szkoleniowych poszczególnych odbiorców projektu or-
ganizowano szkolenia mające na celu przygotowanie do realizacji zadań służących aktywizacji śro-
dowiska lokalnego, poprawy  działania w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniające 
kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne. Cele, które przyświecały realizacji założeń 
projektu ukierunkowane były głównie na podnoszenie skuteczności i efektywności pracy socjalnej, 
w tym także poprzez rozwój współpracy i budowanie zespołów interdyscyplinarnych z innymi służba-
mi społecznymi w regionie.

Rozumiejąc, iż przygotowanie i realizacja projektów systemowych to przedsięwzięcie wymagające 
znacznego zaangażowania, wiedzy oraz doświadczenia umożliwiliśmy korzystanie w ramach projektu 
z doradztwa specjalistycznego, dzięki któremu otrzymywaliście Państwo pomoc w zakresie rozwoju 
szeroko rozumianej aktywnej integracji. 

Mam nadzieję, że niniejszy biuletyn posłuży Państwu jako źródło informacji i inspiracji oraz zachęci do 
tworzenia nowych ciekawych projektów przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Licząc 
na dalszą współpracę zachęcamy do dzielenia się na łamach naszego biuletynu Państwa doświad-
czeniami oraz dobrymi praktykami.  Wszelkie uwagi będą uwzględniane przy opracowaniu kolejnych 
edycji niniejszego biuletynu.

Słowo wstępne

Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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Projekt adresowany był do pracowników Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pracow-

ników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej, 
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych  
jednostek organizacyjnych  pomocy i integracji  spo-
łecznej, o których mowa  w art. 6 pkt.5 Ustawy o po-
mocy społecznej, a także organizacji pozarządowych 
realizujących zadania w zakresie integracji i pomocy 
społecznej w woj. opolskim. Ponadto w zakresie szko-
leń interdyscyplinarnych odbiorcami były inne służby 
społeczne działające w regionie tj. policjanci, kurato-
rzy sądowi, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe(w 
zakresie, w jakim zajmują się przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie).

Główne zadania podej-
mowane w 2010 roku:

W ramach projektu przewidziano pięć zadań tj. : za-
rządzenie, szkolenia, specjalistyczne doradztwo, 

ewaluacja oraz kampania promocyjno- informacyjna.

Szkolenia
W zależności od potrzeb i specyfiki pracy poszczególnych 
grup odbiorców projektu zorganizowano różnorodne 
formy doskonalenia zawodowego w postaci warsztatów 
oraz seminariów. W roku 2010 przeprowadzono 29 szko-
leń oraz seminariów o tematyce przygotowującej do 
realizacji zadań określonych ustawą, służącej aktywiza-
cji środowiska lokalnego, poprawy  działania w sektorze 
problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kom-
petencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne 
odbiorców projektu.

Moduł I - Szkolenia z zakresu prawa:
1. Udzielanie zamówień publicznych .
2. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
3. Stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady  (WE) nr 883/2004 w sprawie koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego.

4. Zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w odniesieniu do KP.

Seminarium :
1.  Zmiany w ustawie o finansach publicznych
 
  Moduł II - Rozwój pracy socjalnej:    
1. Realizacja i prowadzenie kontraktu socjalnego
2. Praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoho-

lu. 
3. Problemy narkotykowe z elementami wiedzy o HIV/

AIDS w pracy socjalnej. 
4. Eurosieroty - dzieci gorszych szans- jak wspierać ro-

dziny niepełne. 
5. Praca z rodziną z osobą chorą psychicznie. 
6. Praca z rodziną w sytuacji uzależnienia i współuzależ-

nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktyw-
nych .

7. Praca socjalna z osobą starszą oraz jej rodziną. 
8. Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 
9. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektu-

alną. 
10. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyj-

nych i społecznych osób niepełnosprawnych- tre-
ningi nawyków celowej aktywności. 

11. Praca z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzi-
nach zastępczych. 

12. Wsparcie rozwoju oraz interwencja terapeutyczna 
wobec dziecka mieszkańca placówki opiekuńczo-
wychowawczej. 

13. Metody pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu 
w dps. 

14. Zasady opieki i komunikacji z podopiecznymi w po-
deszłym wieku z zaburzeniami procesów poznaw-
czych i otępieniem. 

Seminarium:
1.   Problem osób uzależnionych od alkoholu zamieszku-

jących w dps 
2.  Aktywna polityka społeczna- demografia, migracje, 

ubóstwo i inne problemy społeczne 

Moduł III - Rozwój współpracy i budowanie zespo-
łów interdyscyplinarnych na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych:
1. Problem wykorzystywania seksualnego w rodzinie.  
Seminarium:1. Prostytucja nieletnich 

Projekt systemowy ROPS w OPOLU  
Posumowanie
Okres realizacji projektu :1 styczeń – 31 grudzień 2010r.
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Moduł IV - Kształtowanie postaw i umiejętności 
społecznych kadry pomocy i integracji społecznej: 
1. Warsztaty asertywności. 
2. Stres i wypalenie zawodowe.
3. Prowadzenie treningu zachowań społecznych.

Cykle szkoleniowe :  
1. Mediacje rodzinne – szkolenie podstawowe oraz 

szkolenie zaawansowane  
2.  Nauka języka migowego  - I stopień 

Uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,  Poddziałanie 7.1.3 PO KL.  

Nauka języka migowego  - I stopień – zajęcia w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,  Poddziałanie 7.1.3 PO KL.  

W ramach specjalistycznego doradztwa realizo-
wano spotkania dla kadry pomocy i integracji 

społecznej z OPS i PCPR. Zatrudnieni doradcy ds. spe-
cjalistycznego doradztwa i szkoleń udzielili łącznie 
153 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego 
dla 42 osób zatrudnionych w ops i pcpr.
Doradztwo specjalistyczne obejmowało zagadnienia 
merytoryczne oraz metodyczne w zakresie rozwoju 
instrumentów aktywnej integracji (zawodowej, eduka-
cyjnej, zdrowotnej oraz społecznej), narzędzi realizacji 
projektu, postępowania przy realizacji kontraktów 
socjalnych, programów aktywności lokalnej i wspar-
cia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych, kierunków rozwoju pracy 
socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów po-
mocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia in-
dywidualnego i środowiskowego, a także w zakresie 
prawidłowego realizowania zadań przewidzianych dla 
instytucji pomocy i integracji społecznej. Porady do-
tyczyły również realizacji projektu (dokumentów po-
mocnych do prawidłowego funkcjonowania projektu, 
oświadczeń, deklaracji uczestnictwa, kart czasu pracy, 
itp.) oraz wytycznych w zakresie oznaczania projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specjalistyczne doradztwo
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Ewaluacja projektów OPS i PCPR 

Kampania promocyjno-informacyjna

Zmiany w ustawie
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Głównym założeniem ewaluacji projektów syste-
mowych realizowanych w ramach Działania 7.1 

POKL była ocena jakości wsparcia przewidzianego 
w tych projektach oraz pozyskanie kompleksowej 
wiedzy na temat sposobów zarządzania i wdrażania 
tychże projektów. 

W ramach realizacji celów szczegółowych badania 
dokonano oceny narzędzi i instrumentów wsparcia 
wykorzystanych w projektach systemowych, oceny 
potencjału i potrzeb beneficjentów systemowych oraz 
zidentyfikowano bariery w realizacji projektów. Wyniki 
badania pozyskano w ramach trzech sekwencyjnych 
etapów badawczych:

Rysunek 1. Modelowe ujęcie procesu badawczego

Powszechnie wiadomo, że jedną z głównych prze-
szkód integracji osób niepełnosprawnych z „peł-

nosprawnymi” uczestnikami życia społecznego są 
m.in. bariery świadomościowe, wynikające często 
z lęku w obliczu odmienności, niewiedzy i niezrozu-
mienia, kim są ludzie niepełnosprawni, braku inte-
rakcji z osobami niepełnosprawnymi, negatywnych 
wyobrażeń o niepełnosprawności. Brak wspomnianej 
wiedzy wywołuje bierność bądź postawy negatywne, 
a nawet wrogość względem niepełnosprawnych.

W związku z powyższym w ramach kampanii infor-
macyjno – promocyjnej postawiono sobie za cel upo-

wszechnianie wiedzy oraz  zwiększanie świadomości  
tzw. zdrowej części społeczeństwa na tematy doty-
czące niepełnosprawności. Zadanie to realizowano 
poprzez redagowanie oraz wydawanie czterostroni-
cowego dodatku do Nowej Trybuny Opolskiej pn. „Bez 
Barier”, który ukazywał się w każdy wtorek od 6 lipca 
2010 r. do 28 grudnia 2010 r., także w formie bezpłat-
nego e-wydania.

W 2010 r. ukazało się 26 dodatków, które mamy 
nadzieję wpłyną na stopniowe łączenie się  światów 
niepełnosprawnych i sprawnych w nową całość bez 
uprzedzeń i niezrozumienia.

18 października 2010r. w siedzibie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu odbyło się 

spotkanie, w którym uczestniczyła grupa eksper-
tów zaangażowanych w zadania z zakresu niniejszej 
ustawy. W spotkaniu uczestniczyli : pani poseł Jani-
na Okrągły, Barbara Słomian- dyrektor Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Opolu, Leonora 
Dańkowska- dyrektor Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, 

Felicyta Kościółek – kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu, Aleksander Podgórny – 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzegu, Adam Różycki – dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz pracownicy 
ROPS zaangażowani merytorycznie w niniejszą tema-
tykę.

• analiza dokumentów zastanych- desk reserch oraz web reserch

• zgromadzenie materiału badawczego- wywiad pogłębiony IDI
wywiady kwestionariuszowe CAWI 

• sporządzenie analizy SWOT
• sformułowanie wniosków końcowych

• sporządzenie rekomendacji 
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Uczestnicy spotkania : Pani poseł Janina Okrągły, Barbara Słomian – dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu, Leonora Dańkowska 
– dyrektor Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, Felicyta Kościółek – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Aleksander Podgórny – dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, Alicja Jaworska-Dogiel pracownik ROPS w Opolu, Adam Różycki – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu

Propozycje nowych rozwiązań: 

Istotą proponowanych rozwiązań jest stworzenie 
spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, 
jeśli ma ona trudności w wypełnianiu swoich funkcji. 
Chodzi o zapewnienie pomocy, która wyeliminuje 
groźbę zabrania dziecka rodzinie lub, w szczególnych 
sytuacjach, szybki powrót do rodziny po okresowym 
pobycie poza nią.

Kierując się tą ideą, w przepisach ustawowych duży 
nacisk położono na działania profilaktyczne, poma-
gające rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu 
i zapobiegające powstawaniu patologii. Profilaktyka 
rodzinna będzie realizowana przede wszystkim przez 
gminne instytucje świadczące usługi na rzecz dziecka 
i rodziny. Pomoc będzie skierowana głównie do ro-
dzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych prze-
mocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem. Profilaktyka 
obejmie również spokrewnione rodziny zastępcze, 
a także usamodzielniających się wychowanków pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastęp-
czych oraz rodzinnych domów dziecka. Projektowane 
przepisy zapewnią efektywne sposoby wspierania ro-
dziny w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im 
pobytu w placówkach wsparcia dziennego (np. świe-
tlicach, klubach środowiskowych, ogniskach wycho-
wawczych). Te placówki będą organizować dzieciom 
czas wolny i pomagać w nauce, przy stałej współpracy 
z rodzicami.

Istotne znaczenie ma także praca z rodziną, która de-
cyduje o psychicznym i intelektualnym rozwoju dziec-
ka, o jego poczuciu własnej wartości i bezpieczeństwie 
emocjonalnym. Praca ta będzie prowadzona m.in. 

w formie poradnictwa, mediacji, terapii rodzinnej, tre-
ningu umiejętności wychowawczych i terapeutycz-
nych dla rodziców.

Zgodnie z projektem ustawy, powstanie stanowisko 
asystenta rodzinnego do bezpośredniej pracy z rodzi-
ną. Będzie on kierowany wyłącznie do rodzin, w któ-
rych sytuacja dziecka małoletniego wymaga wspar-
cia zewnętrznego. Jego czas pracy będzie elastyczny, 
nienormowany i dostosowany przede wszystkim do 
rytmu życia rodziny. W efekcie będzie on ponosił in-
dywidualną odpowiedzialność za wyniki pracy z kon-
kretną rodziną. Dzięki działalności asystenta, rodzina 
ma osiągnąć taki poziom stabilności życiowej, który 
umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego rolą jest rów-
nież niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodzi-
ny. Aby jego praca przynosiła efekty opiekować się 
będzie nie więcej niż 20 rodzinami. W pracy z rodzi-
ną bardzo ważne jest wsparcie środowiska lokalnego. 
Projekt ustawy zakłada ważną rolę sąsiadów, rodzin 
zaprzyjaźnionych, rodzin rówieśników dzieci. Chodzi 
o to, aby rodzina w sytuacji kryzysowej nie została 
sama, a w wypełnianiu funkcji opiekuńczych, wycho-
wawczych i społecznych mogła otrzymać wsparcie od 
innej rodziny z jej środowiska lokalnego, tzw. rodziny 
wspierającej. Wśród instytucji sprawujących pieczę 
zastępczą nad dzieckiem szczególne miejsce zajmują 
rodzinne formy pieczy zastępczej. Chodzi o rodziny 
zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niespo-
krewnione (niezawodowe, zawodowe) oraz rodzinne 
domy dziecka. Mają one przewagę nad placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi nie tyko społeczną (le-
piej chronią dobro dziecka), ale także ekonomiczną 
(koszty utrzymania są niższe). 
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Rodzinę zastępczą spokrewnioną będą mogły 
tworzyć wyłącznie babcie, dziadkowie i rodzeństwo 
dziecka. Dotychczas mogły być to także inne osoby 
spokrewnione i spowinowacone z dzieckiem. Osoby 
te nadal będą mogły stworzyć dla dziecka rodzinę za-
stępczą, ale niespokrewnioną.

W zawodowych i niezawodowych rodzinach za-
stępczych wychowywać się będzie nie więcej niż troje 
dzieci. W przypadku dzieci wymagających szczególnej 
troski, ich liczba w rodzinie będzie zależeć od stanu ich 
zdrowia i możliwości rodziców zastępczych.

Zawodowe rodziny zastępcze stały się, obok rodzin-
nych domów dziecka, podstawową formą rodzinnej 
pieczy zastępczej. Zwiększono kierowaną do nich 
pomoc finansową,  zagwarantowano zatrudnienie na 
podstawie kilkuletniego kontraktu, a także udzielanie 
wsparcia merytorycznego w wychowywaniu powie-
rzonych im dzieci (np. szkolenia, poradnictwo). Two-
rzone będą ponadto tzw. rodziny pomocowe, których 
rola sprowadzać się będzie do wsparcia rodzin zastęp-
czych lub rodzinnych domów dziecka, w sytuacji kiedy 
nie mogą one sprawować opieki nad dzieckiem, np. 
w czasie wyjazdu wypoczynkowego, pobytu w szpita-
lu czy niespodziewanych trudności w rodzinie.

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej służyć 
ma ograniczeniu roli placówek opiekuńczo–wycho-
wawczych. Instytucje te będą małymi, przejściowymi 
placówkami (docelowo do 14 dzieci), przeznaczonymi 
dla dzieci starszych (od 10 roku życia), wymagających 
szczególnej opieki i mających trudności w przysto-
sowaniu się do życia w rodzinie. W tych placówkach 
przebywać będą także dzieci wymagające specjalnej 
opieki medycznej (np. wspomagane aparaturą me-
dyczną), dla których ze względu na stan zdrowia nie 
byłoby możliwe znalezienie zawodowej rodziny za-
stępczej.

Uregulowano kwestię usamodzielniania się wycho-
wanków pieczy zastępczej. Procesem tym objęci będą 
wychowankowie pieczy zastępczej zarówno rodzin 
zastępczych (spokrewnionych, zawodowych i nieza-
wodowych), rodzinnych domów dziecka, jak i wycho-
wankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także 
wychowankowie domów pomocy społecznej. 

Zapewniono również wszystkim pełnoletnim wy-
chowankom pieczy zastępczej, bez względu na osią-
gane dochody, pomoc pieniężną na kontynuowanie 
nauki, natomiast pomoc finansowa na usamodziel-
nienie oraz zagospodarowanie będzie uzależniona 
od dochodu. Przyjęto kryterium na poziomie 1200 zł. 

W projekcie ustawy uregulowano także problematykę 
adopcyjną i zasady działania ośrodków adopcyjnych 
i preadopcyjnych. Organizacją i finansowaniem spo-
krewnionych rodzin zastępczych zajmować się będzie 
samorząd gminy. Natomiast za pozostałe formy pieczy 
zastępczej odpowiadać ma powiat, choć gmina będzie 
tu partycypować w kosztach pobytu dziecka. Wzrost 
wydatków gminy z tego tytułu znajdzie pokrycie w jej 
zwiększonych dochodach.

Zaproponowane przepisy dotyczą także syste-
mu wynagrodzeń na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Świadczenia 
pieniężne wynosić będą nie mniej niż 660 zł w rodzi-
nach spokrewnionych oraz nie mniej niż 1000 zł w ro-
dzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych 
oraz w rodzinnych domach dziecka. Rodzinom będą 
przysługiwać dodatki za sprawowanie opieki nad 
dziećmi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
(nie mniej niż 200 zł), a także dofinansowanie do wy-
poczynku dzieci. Rodziny zawodowe mogą się starać 
o dofinansowanie kosztów remontu. Wynagrodzenie 
zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby prowadzą-
cej rodzinny dom dziecka wynosić będzie nie mniej 
niż 2000 zł brutto (2600 zł w przypadku zawodowej 
rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia ro-
dzinnego). Zadania własne gmin i powiatów z zakre-
su realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu 
pieczy zastępczej w okresie 3 lat od wejścia w życie 
ustawy będą dofinansowywane z budżetu państwa. 
W pierwszym roku będzie to nie mniej niż 35 mln zł, 
w drugim nie mniej niż 54 mln zł, a w trzecim nie mniej 
niż 74 mln zł.

Obecnie trwają dalsze prace na posiedzeniach Ko-
misji i Podkomisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do śledzenia prac nad projektem usta-
wy – druk sejmowy 3378 / www.sejm.gov.pl - zakładka : 
przegląd wszystkich projektów ustaw. Wszelkie Państwa 
uwagi prosimy kierować na pocztę ROPS w Opolu tj. 
rops@rops–opole.pl

Nowe rozwiązania będą obowiązywać prawdopo-
dobnie od połowy 2011r. 
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Dobre praktyki
Wizyta studyjna - TRENTO 2010
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Opolu 
przy współpracy Federacji Spółdzielczości Try-
denckiej  zorganizował w dniach 4 - 7 października 
2010r. wyjazd studyjny do Prowincji Trydentu dla 
25 osób tj. pracowników instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej, rynku pracy, jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz osób fizycznych z terenu 
województwa opolskiego.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu 
pt. „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii spo-
łecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2. 
Wsparcie ekonomii społecznej.  

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie uczest-
nikom zasad organizacji i funkcjonowania włoskiego, 
a głównie trydenckiego systemu spółdzielczego ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania 
lokalnych spółdzielni socjalnych. W ramach wizyty 
przeprowadzono zajęcia teoretyczne w formie prezen-
tacji i prelekcji prowadzonych przez przedstawicieli 
włoskich instytucji związanych z trydencką spółdziel-
czością oraz wizyty w różnego typu spółdzielniach so-
cjalnych. 

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się szkoleniem zor-
ganizowanym w siedzibie Federacji Spółdzielczości 
Trydentu. Paolo Tonelli, radny Federacji Spółdzielczo-
ści, przybliżył polskim delegatom kontekst politycz-
ny, gospodarczy i prawny spółdzielczości trydenckiej.  
Drugą prezentację poprowadził Stefano Majnesa, któ-
ra była poświęcona funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
społecznych w Trydencie, a także działalności Konsor-
cjum Spółdzielni Socjalnych Con.Solida.  Konsorcjum 
Spółdzielni Socjalnych Con.Solida zrzesza 47 spół-
dzielni socjalnych oraz stanowi najstarszą tego typu 
sieć  współpracy w Trydencie. Spółdzielnie tego typu 
oferują usługi m.in. socjalne, opiekuńcze  i oświatowe, 
jak również realizują  projekty  z zakresu  integracji  na 
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych lub upośle-
dzonych. 

Delegacja polska odwiedziła spółdzielnię S.P.E.S. 
Trento, która jest spółdzielnią socjalną typu A, zaj-
mującą się świadczeniem usług socjalnych i medycz-
nych. Dyrektor placówki, Patrick Coser, przedstawił 
zasady dot. działania obiektu, przyjmowania pensjo-
nariuszy, a także zaznajomił delegatów z systemem 

Delegacja polska na spotkaniu w Federacji Trydenckiej Spółdzielczości.  

Przedstawiciele włoskiej spółdzielczości socjalnej. p. Franco Panizza, Radny 
Prowincji Trydent ds. Spółdzielczości. oraz p. Claudio Barbacovi –prezes Servi-
zio Cooperazione P.A.T

informatycznym ułatwiającym kierowanie obiektem, 
sprawowaniem opieki nad pensjonariuszami oraz za-
pewniającym sprawny przebieg informacji o każdym 
pacjencie. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem obiektu 
i spotkaniem z personelem - pielęgniarką i opiekun-
ką, które opowiadały polskim delegatom o swojej co-
dziennej pracy.
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Kolejnym punktem programu wizyty studyjnej było 
odwiedzanie spółdzielni Samuele. Jest to spółdzielnia 
typu B, zajmująca się przywracaniem na rynek pra-
cy obywateli z grup zagrożonych wykluczeniem. Na 
miejscu dyrektor spółdzielni, pan Massimo Komatz, 
zapoznał grupę z działalnością swoich podopiecznych, 
którzy zdobywali umiejętności zawodowe pracując 
w placówkach gastronomicznych (bar dla członków 
spółdzielni znajdujący się na jej zamkniętym terenie 
oraz tradycyjny bar dla mieszkańców Trentu znajdują-
cy się w centrum miasta), w warsztacie kaletniczym, 
gdzie produkowane są wyroby ze skóry oraz w znajdu-
jącym się w mieście sklepiku, który prowadzi sprzedaż 
ww. wyrobów.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się spotkaniemz p. 
Franco Panizza, Radnym Prowincji Trydent ds. Spół-
dzielczości oraz odbyła się prelekcja z udziałem 
p. Claudio Barbacovi, prezesa Servizio Cooperazio-
ne P.A.T., który  ukazał rozwój włoskiej i trydenckiej 
spółdzielczości w ujęciu historycznym, zwracając 
szczególną uwagę na specyfikę regionu Trydent i rolę 
jego szerokiej autonomii w tworzeniu systemu spół-
dzielni oraz kształtowaniu się postaw mieszkańców 
Trydentu wobec zagadnień spółdzielczości. Ostatnia 
prezentacja, poprowadzona przez pana Andrea Fer-
randi, poświęcona była specyfice spółdzielczości so-
cjalnej Trydentu na tle spółdzielczości socjalnej Włoch. 
W sposób szczególny została omówiona kwestia idei 
konsorcjów, ich rola i zadania, jako wyższego szczebla 
organizacyjnego spółdzielni. 

W ramach tego dnia delegacja polska odwiedziła 
także spółdzielnię socjalną Le Coste. Jest to spółdziel-
nia typu B, prowadząca działalność w trzech obsza-
rach: utrzymania zieleni (usługi te wykonywane są wy-
łącznie przez mężczyzn), usług pralniczych (tylko dla 

kobiet) oraz usług porządkowych (zarówno dla kobiet 
jak i mężczyzn) polegających głównie na utrzymaniu 
czystości w miejskich i gminnych obiektach sporto-
wych. Dyrektor Le Coste, pan Domenico Zalla, wyczer-
pująco odpowiadał na pytania delegatów dotyczące 
zasad funkcjonowania spółdzielni, a następnie opro-
wadził grupę po miejscowej pralni obsługiwanej przez 
pracownice Le Coste.

Druga wizyta odbyła się w spółdzielni socjalnej Man-
dacru, która zajmuje się zrównoważonym i sprawiedli-
wym handlem. Podczas wizyty delegaci mogli zapo-
znać się z nową koncepcją  prowadzenia działalności 
handlowej. 

Podczas całego pobytu w Trento delegacji towarzy-
szyła ekipa filmowa nagrywająca materiał z przebie-
gu wizyty oraz wywiady z prelegentami, jak również 
z uczestnikami wizyty studyjnej. Powstały film  zapew-
ni  trwałość projektu oraz rozpowszechnieni wiedzę 
nt. funkcjonowania  sektora  spółdzielczości socjalnej 
i przedsiębiorstw społecznych we Włoszech.  Uczest-
nicy wizyty studyjnej kompleksowo zapoznali się 
z mechanizmami funkcjonowania różnych  spółdziel-
ni socjalnych - zarówno tych świadczących rożnego 
rodzaju usługi społeczne (tzw.  spółdzielnie socjalnej 
typu A), jak i tych zajmujących się tworzeniem nowych 
miejsc pracy dla osób wykluczonych (tzw. spółdzielnie 
socjalne typu B).    

Zainteresowanych pogłębieniem tematyki ekonomii 
społecznej w naszym Regionie zapraszamy na stronę  
www.rops-opole.pl, zakładka: multimedia, gdzie za-
mieściliśmy trzy najnowsze filmy, w tym z wyżej opisa-
nej wizyty studyjnej w Trento.

Wizyta w spółdzielni socjalnej Mandacru
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Z prognoz demograficznych wynika, że już w 2035 r. 
– blisko 30% społeczeństwa będą stanowiły osoby 
w wieku poprodukcyjnym (obecnie jest to ok. 17%). 
Zjawisku starzenia sie społeczeństwa towarzyszy też 
wykluczenie społeczne – związane często z emigra-
cją zarobkową. Zdaniem profesora ta tendencja może 
się pogłębić juz w maju 2011 r., kiedy zostaną otwar-
te nowe rynki UE, co poskutkuje drugą falą emigracji. 
Natomiast proces starzenia się ludności Śląska Opol-
skiego, przyjmujący różne skale starości, wystąpi aż do 
2030 r., co jest rezultatem spadku liczby urodzeń, sta-
bilizacji trwania życia, ujemnych emigracji zewnętrz-
nych oraz wchodzenie w wiek starości licznych rocz-
ników z wyżu demograficznego. Aktualne problemy 
osób starszych głównie pod względem finansowym 
przedstawiła na konferencji dr Alicja Głębocka z Uni-
wersytetu Opolskiego.

Kolorowa jesień życia 

W związku z realizacją projektu pn. „Kolorowa je-
sień życia” w ramach Europejskiego Roku Walki 

z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 dofi-
nansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Unii Europejskiej, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu zorganizował w paździer-
niku br. konferencję dotyczącą przeciwdziałania ubó-
stwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz 
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubó-
stwem.

Konferencja, objęta patronatem Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego, odbyła się w dniu 13 paździer-
nika br. w sali „na Ostrówku” UMWO. Przedsięwzięcie 
było poświęcone problematyce przeciwdziałania 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych 
- poruszono niezwykle ważny i jednocześnie trudny 
temat osób starszych, których sytuacja ekonomiczna 
często eliminuje z życia społecznego oraz utrudnia 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Podczas potka-
nia, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
pomocy i integracji społecznej, dyskutowano m.in. na 
tematy dotyczące pomocy osobom starszym w zakre-
sie aktywizacji społecznej

Spotkanie uświetniły wypowiedzi znawców zagad-
nienia poruszanego w konferencji, m.in. prof. Roberta 
Rauzińskiego, który przedstawił problem starzejącego 
się społeczeństwa w ujęciu statystycznym oraz pro-
gnozy demograficzne na najbliższe 25 lat. dr Alicja Głębocka (Instytut Psychologii Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Robert Rauziński – wykładowca (demograf, Instytut Śląski w Opo-
lu, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski), Adam Różycki - dyrektor Regio-

nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta (z prawej), Wicemar-
szałek Województwa Opolskiego Pani Teresa Karol

Wydarzenia
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Kłopoty finansowe, problemy zdrowotne, poczucie 
wykluczenia społecznego oraz brak koherencji spra-
wiają, że ponad połowa naszych seniorów w wieku 
65 lat odczuwa smutek i przygnębienie twierdzi dr 
Głębocka. Średnia emerytura w Polsce wynosi 1500 zł. 
Ponadto oprócz niskiej kwoty miesięcznej emerytury 
trudną sytuację materialną osób starszych potęguje 
narastająca tendencja do zaciągania przez nich kredy-
tów. Prawdopodobnie wynika to z silnie zakorzenio-
nej w naszym społeczeństwie tradycji niesienia pomo-
cy materialnej swoim dzieciom i wnukom. Zdaniem 
dr Alicji Głębockiej rozwodzenie się nad dramatyczną 
sytuacją osób starszych nie pomoże w wypracowaniu 
skutecznych strategii radzenia sobie z tym proble-
mem. Niewątpliwie konieczne staje się poszukiwanie 
nowych rozwiązań, które można wprowadzać w ży-
cie od zaraz. Mimo codziennych trudności, z jakimi 
boryka się przeciętny polski emeryt warto skupić się 
na aktywizacji mentalnej, treningu umysłowym oraz 
na otwartości na nowe informacje, bo to właśnie zda-
niem dr Alicji Głębockiej czynniki, które pozwalają za-
chować zadowolenie, radość, optymizm i zdrowie. 

O przeżywaniu starości w aspekcie szczęścia i speł-
nienia mówiła na konferencji Katarzyna Błońska 
z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 
twierdząc, że obecnie coraz popularniejsza staje się 
koncepcja pozytywnego starzenia się, w myśl której 
nawet 80- latkowie mogą robić wszystko, tylko potrze-
bują na to więcej czasu.

Zdaniem Katarzyny Błońskiej potoczne przekonanie, 
że subiektywne poczucie szczęścia zależy od obiek-
tywnych, namacalnych i wymiernych czynników, ta-
kich jak wiek, dochód i wykształcenie okazuje się być 
nie do końca prawdziwe. Podobnie jak stereotypowe 

myślenie jakoby starość zawsze musiała być smutna, 
samotna i nieszczęśliwa. Istnieje wiele badań, które 
wskazują, że źródło dobrostanu psychicznego tkwi 
w nas samych. 

 Jedną z silniejszych i lepiej udokumentowanych 
zmiennych objaśniających jakość życia jest regularna 
i świadoma aktywność. Kontakty międzyludzkie, reali-
zacja pragnień, rozwój umiejętności, zaangażowanie, 
poczucie satysfakcji to niepodważalne uwarunko-
wania szczęścia. Aktywność seniorów wpływa na ich 
wewnętrzne stany, nadaje życiu określony sens i cel.  
Można zatem powiedzieć, że jakość życia seniorów w 
dużej mierze zależy od tego co oni sami robią aby być 
szczęśliwymi. 

W trakcie konferencji przedstawiono również możli-
wości spędzenia wolnego czasu w istniejących w woje-
wództwie placówkach, tj. domach dziennego pobytu. 
Największą liczbą takich placówek może pochwalić się 
Kędzierzyn – Koźle, w którym funkcjonuje pięć Domów 
Dziennego Pobytu dla osób starszych. O ich zaletach 
i najciekawszych działaniach mówiła na konferencji 
Danuta Ceglarek – kierownik Domu Dziennego Poby-
tu „Nasz dom” w Kędzierzynie - Koźlu. Natomiast Mał-
gorzata Kozak zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Opolu przedstawiła uczestnikom 
konferencji działalność Domów Dziennego Pobytu  
w mieście Opole.

W spotkaniu wziął również udział pracownik Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którego wykład 
dotyczył przemocy wobec osób starszych. Materiał 
poruszający tę problematykę powstał w Obserwato-
rium Integracji Społecznej na podstawie informacji 
uzyskanych z wszystkich ośrodków pomocy społecz-
nej na Opolszczyźnie. Adam Kijak przybliżył zgroma-
dzonym, jeden z najistotniejszych problemów polityki 
społecznej jakim jest obecnie zapobieganie przemo-
cy, zwłaszcza stosowanej wobec osób starszych. Do-
tychczas prowadzone badania pokazują, że jest to zja-
wisko ukrywane, trudne do zdiagnozowania, a także 
często uzyskujące akceptację społeczną.

Na zakończenie Dorota Piechowicz - koordynator-
ka Regionalnego Opolskiego Centrum Wolontariatu 
z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzą-
dowych w Opolu zachęcała wszystkich, a w szczegól-
ności osoby starsze do aktywności wolontariackiej, 
czyli wolontariatu świadczonego na rzecz innych. 
Bowiem włączanie seniorów w wolontariat to forma 
przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu, to 
możliwość ich aktywizacji społecznej oraz wykorzy-
stania ich ogromnego doświadczenia życiowego przy 

mgr Katarzyna Błońska (Wydział Pedagogiczny Wyższa Szkoła Zarządzania  
 Administracji  w Opolu)
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jednoczesnym dawaniu im poczucia, że są potrzebni.
Od roku 1987 z inicjatywy Międzynarodowego Ru-

chu ATD Czwarty Świat organizacje pozarządowe 
w wielu krajach obchodziły w dniu 17 października 
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W 1992 roku 
Zgromadzenie Ogólne postanowiło ogłosić ten dzień 
Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. 

W związku z realizacją projektu „Kolorowa jesień ży-
cia” w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym w dniu 17 październi-
ka br. ROPS w Opolu  zorganizował koncert na Placu 
Wolności w Opolu. Impreza miała na celu integrację 
osób starszych z resztą społeczności lokalnej. Występy 
artystyczne, tj. zespołu The Shout wykonującego zna-
ne przeboje Beatles`ów, a także występ śpiewającej 
piosenki kresowe Angeliki Skowronek z zespołu gar-
nizonowego z Brzegu przypadły do gustu wszystkim 
zgromadzonym, a w szczególności seniorom. Występ 
zespołu Gryzie z Kubą Kęsym przyciągnął z kolei mło-
dzież. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu pan Adam Różycki

Część oficjalną imprezy otworzył dyrektor ROPS 
w Opolu Pan Adam Różycki, który przybliżył uczestni-
kom koncertu cele realizowanego projektu „Kolorowa 
jesień życia” a także przedstawił stopień zagrożenia 
ubóstwem ludności w województwie opolskim. Swoją 
obecnością uświetnił koncert Prezydent Miasta Opola 
Pan Ryszard Zembaczyński, który wyraził przekona-
nie o potrzebie organizacji przedsięwzięć poruszają-
cych problem ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na zjawisko 
starzejącego się społeczeństwa oraz na konieczność 
budowania adekwatnej to tego procesu polityki spo-
łecznej. Kolejny z zaproszonych gości – Prezes Banku 
Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach Pan Jan 
Burniak – przedstawił podstawowe zasady funkcjono-
wania Banku Żywności, a także omówił sposoby prze-
ciwdziałania marnotrawieniu żywności. 

W związku z poruszaną problematyką przeciwdzia-
łania ubóstwu, w tym szczególnie osób starszych, każ-
dy uczestnik koncertu miał zapewniony ciepły posiłek, 
tj. krupnik z pieczywem. 

Ponadto Pan Jan Burniak zapewnił zgromadzonym 
poczęstunek w postaci kołaczy. Dodatkowo uczestni-
kom imprezy było wręczane pieczywo, które Pan Pre-
zes otrzymał od opolskich piekarzy. Koncert z okazji 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zgroma-
dził ok. 300 osób, które zapoznały się z ideą Europej-
skiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym 2010, a także otrzymały materiały promujące 
to wydarzenie, tj. plakaty oraz ulotki. 

Problemy wykluczenia społecznego
w Euroregionie Pradziad. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 realizował projekt pn.„Problemy wy-
kluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad”. 

W dniach 26-28 października br. na Górze Świętej 
Anny odbyła się konferencja pt. „Razem przeciwko 

Wydarzenia
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wykluczeniu społecznemu” połączona z trzydniowy-
mi warsztatami szkoleniowymi, poświęcona zagad-
nieniom bezdomności, narkomanii oraz alkoholi-
zmu na terenach przygranicznych. W spotkaniu brali 
udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Opolu oraz reprezentanci policji Krajskiéj Ředitelstvi 
Policie Moravskoslezského Kraje, jak również przedsta-
wiciele pomocy społecznej, samorządów, prokuratury 
i sądów oraz instytucji ochrony zdrowia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrek-
tor ROPS w Opolu pan Adam Różycki, Opolski Ko-
mendant Wojewódzki Policji pan Bogdana Klimek 
oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji 
w Ostrawie pan Dalimil Syptak. W ramach konfe-
rencji swoje wystąpienia zaprezentowali prof. dr 
hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, który przedsta-
wił wykład na temat „Zagrożenia w funkcji rodziny 
w XXI wieku” oraz dr Iwona Fijałkowska, która wy-
głosiła wykład na temat „Uzależnienie od alkoholu 
a problem wykluczenia społecznego”. Pan Mieczy-
sław Wojtaszek zaprezentował uczestnikom spotkania 
działania Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka 
w Strzelcach Opolskich w kontekście przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględ-

nieniem bezdomności. Wykład na temat „Rodzina – 
głównym ogniwem walki z przyczynami wykluczenia 
społecznego” zaprezentował Biskup Andrzej Czaja.

W ramach projektu miały miejsce dwa wyjazdy 
studyjne do Centrum Integracji Społecznej BARKA 
w Strzelcach Opolskich oraz Spółdzielni Socjalnej 
Usługowo – Handlowo - Produkcyjnej w Byczynie. Wi-
zyty studyjne miały na celu zapoznanie uczestników 
projektu z możliwymi formami aktywizacji społecz-
no-zawodowej osób wykluczonych społecznie. Na 
konferencji oraz zorganizowanych warsztatach wzięło 
udział 80 osób, w tym 26 osób ze strony czeskiej, byli 
to m.in. reprezentanci policji, pomocy społecznej, sa-
morządów, prokuratury i sądów oraz instytucji ochro-
ny zdrowia. 

Celem głównym projektu była polsko-czeska wy-
miana doświadczeń oraz promowanie i inspirowa-
nie nowych działań oraz  promocja dobrych praktyk, 
rozwijanie partnerstwa, upowszechnianie prewencji 
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecz-
nym oraz podniesienie jakości wykonywanych zadań 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkoma-
nii i bezdomności. 

Prezydent odznaczył zasłużonych pracow-
ników socjalnych

Najbardziej zasłużeni pracownicy socjalni otrzymali 
w środę 21 listopada z rąk prezydenta Bronisława 

Komorowskiego ordery i odznaczenia państwowe. 
Uroczystość odbyła się  z okazji obchodzonego od 20 
lat w listopadzie Dnia Pracownika Socjalnego.

 
Konferencja na temat. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” 26 -28 paź-
dziernik 2010r.

 
Uczestnicy konferencji nt. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”.

Wydarzenia
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim ordery 
i odznaczenia otrzymało 21 osób. Zwracając się do 
nich prezydent mówił, że porównując dzisiejszy stan 
służb socjalnych z początkiem lat 90, gdy były one 
budowane, notujemy gigantyczną zmianę na lepsze. 
Zmiana ta - dodał - jest przede wszystkim zasługą ide-
owo zaangażowanych ludzi.
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od lewej Pani Poseł Janina Okrągły, Pani Prezydentowa Anna Komorowska , dyrek-
tor ROPS w Opolu Adam  Różycki   

Dobre praktyki

Biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania 
funkcjonowania i rolę, jaką odgrywa w łagodzeniu 
problemów społecznych przedsiębiorczość społeczna 
w pełni zasadne jest wspieranie tego sektora. Dotyczy 
to zarówno działań krajowej władzy publicznej, jak 
i przedsięwzięć oraz programów Unii Europejskiej. In-
stytucje wspierające przedsiębiorczość społeczną są 
dziś tworzone na poziomie krajowym, regionalnym  

Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorczości 
społecznej.

i lokalnym. Jednym z najbardziej efektywnych przy-
kładów działań wspierających przedsiębiorczość spo-
łeczną jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który 
stanowi odpowiedź na rozwiązanie wielu kluczowych 
kwestii z jakim zmaga się trzeci sektor. 

Korzystając z już nabytych doświadczeń na szczeblu 
krajowym, jak i z obserwacji rozwoju przedsiębiorstw 

Prezydent wymienił nazwiska byłej wiceminister 
pracy i polityki społecznej Joanny Staręgi-Piasek oraz 
byłego ministra tego resortu Jacka Kuronia, którzy 
- jak przypomniał - przekonywali na początku lat 90, 
że ekipa, która przejęła odpowiedzialność za Polskę, 
mimo niewielkich możliwości, musi zrobić dużo dla lu-
dzi najbiedniejszych, znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji.

Prezydent podkreślił, że budowa skutecznych służb 
socjalnych byłaby o wiele trudniejsza, gdyby już na 
początku nie postawiono na rozwiązywanie proble-
mów ludzi słabszych w oparciu o samorząd. - Ale za-
wsze decydują ludzie - dodał Bronisław Komorowski, 
podkreślając, że bez wystarczającej liczby wrażliwych 
osób dziś nie byłoby sukcesu.

Według Bronisława Komorowskiego sukcesem jest 
to, że dziś działają w Polsce profesjonalne służby so-
cjalne, wspomagane przez organizacje pozarządowe. 
- To oznacza, że ta problematyka na stałe została jak-
by wszczepiona we wrażliwość całego społeczeństwa 
i chciałbym za to wszystko bardzo serdecznie podzię-
kować - powiedział.

- Dzisiaj życzę państwu i sobie, i całemu krajowi, suk-
cesu rozumianego nie tylko jako działanie skuteczne, 
ale działanie budujące naszą wspólną wrażliwość na 
ludzi, którzy są w sytuacjach trudnych - dodał prezy-
dent Bronisława Komorowski. 

Nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przy-
znane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w 2010 roku – województwo opolskie.

NAGRODY ZESPOŁOWE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzy-
nie –Koźlu

LISTY GRATULACYJNE:
Pani Iwona Rejnhardt - Kierownik Działu Pomocy 
Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Ro-
dzinie w Opolu

Pani Elżbieta Hucał – Pracownik socjalny Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, woj. 
opolskie

Nagrody zespołowe oraz listy gratulacyjne przyznano 
za zaangażowanie i ofiarność w udzielaniu pomocy 
osobom i rodzinom, którzy ucierpieli w czasie tego-
rocznej powodzi.
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społecznych w województwie opolskim należy stwier-
dzić, że nie da się rozwiązać problemów społecznych 
bez aktywności władzy samorządowej. Można śmia-
ło powiedzieć, że przedsiębiorczość społeczna bez 
przyjaznego samorządu nie ma racji bytu. Samorząd 
Województwa świadomy roli, jaką ekonomia społecz-
na może odegrać w rozwiązywaniu wielu problemów 
społecznych aktywnie włączył się w działania wspie-
rające przedsiębiorczość społeczną w województwie 
opolskim, a realizację tych zadań powierzył Regional-
nemu Ośrodkowi Polityki Społecznej. Problem coraz 
skromniejszych  środków finansowych, jakim dyspo-
nują opolskie samorządy każe sięgać po obecnie naj-
bardziej skuteczne narzędzie jakim są projekty unijne. 
ROPS od dawna czynnie uczestniczy w kreowaniu 
takich rozwiązań, które byłyby alternatywne wobec 
dotychczas stosowanych i mało efektywnych metod 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 ROPS w Opolu przyjął za jeden z głównych celów 
swej działalności wdrażanie w naszym województwie 
całego pakietu instrumentów związanych z przedsię-
biorczością społeczną. Realna pomoc dla opolskiej 
przedsiębiorczości społecznej odbywa się w ramach 
projektu systemowego pn. „Wsparcie dla opolskiego 
modelu ekonomii społecznej” , którego jesteśmy re-
alizatorem. Poprzez podjęcie działań opisanych poni-
żej udało się w wymierny sposób wzmocnić opolską 
przedsiębiorczość społeczną. 

Doradztwo marketingowo- finansowo- księgowe 
obejmowało: opracowanie planów kierunku rozwoju, 
analizy rynku usług i produkcji, opracowania koncep-
cji pozyskania kapitału, pomoc w przygotowaniu pro-
jekcji finansowych z uwzględnieniem indywidualnych 
koncepcji biznesowych beneficjentów, analiz ekono-
miczno-finansowych, analizy ryzyka, przygotowania 
biznes planów, pomoc w wyszukaniu potencjalnych 
odbiorców usług i produkcji, odkrywanie wolnych 
przestrzeni rynkowych, skuteczna promocja i reklama 
działalności. Doradztwem zostało objętych siedem 
podmiotów ekonomii społecznej: Centrum Integracji 
Społecznej w Strzelcach Opolskich, Centrum Integracji 
Społecznej CISPOL w Polanowicach, Spółdzielnia So-
cjalna UHP w Byczynie, Spółdzielnia Socjalna „Sydoraj” 
w Strzelcach Opolskich, Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna OGNIWO w Kędzierzynie- Koźlu, Wielobran-
żowa Spółdzielnia Socjalna NISSA z Nysy, Spółdzielnia 
Socjalna GRÓD w Biskupicach- w łącznej ilości 418 go-
dzin.

Szkolenie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii 
społecznej z zakresu kadr i płac. 

Ze szkolenia skorzystało piętnastu przedstawicieli 
spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, 
centrów integracji społecznej oraz organizacji poza-
rządowych w łącznej ilości 24 godzin szkoleniowych.

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji pomocy  
i integracji społecznej oraz rynku pracy z zakresu „ABC 
przedsiębiorczości społecznej”

Zakres tematyczny szkolenia:
1) ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna 

– definicje, wprowadzenie i omówienie podstawo-
wych pojęć,

2) czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak działa 
w praktyce,

3) sposoby i możliwości wykorzystania przedsiębior-
czości społecznej dla aktywizacji społecznej i zawo-
dowej,

4) formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,
5) jak utworzyć spółdzielnię socjalną - poszczególne 

etapy zakładania spółdzielni,
6) jak wykorzystać przedsiębiorczość społeczną dla 

rozwoju lokalnego,
7) jak powstaje partnerstwo i na czym polega współ-

praca,
8) współpraca podmiotów ekonomii społecznej z ad-

ministracją publiczną.
W szkoleniu wzięło udział 76 osób, zrealizowano 80 
godzin szkoleniowych.

Specjalistyczne warsztaty wyjazdowe z ekonomii 
społecznej do podmiotów ekonomii społecznej zloka-
lizowanych na terenie gminy Bałtów.

Zakres warsztatów:
a) część teoretyczna: zatrudnienie socjalne, organiza-

cja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, 
zasady zakładania i działania podmiotów ekonomii 
społecznej, formy prawne podmiotów ekonomii 
społecznej,

b) cześć praktyczna: zapoznanie się z działaniem spół-
dzielni socjalnej, jej wpływem 

na rozwój lokalny, możliwymi kierunkami rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, prezentacja przykła-
dów inicjatyw tzw. „dobrych praktyk z obszaru eko-
nomii społecznej”.

Z warsztatów skorzystało 115 osób- przedstawicieli 
instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku 
pracy, a także przedstawiciele podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Szkolenie z zakresu zakładania, organizacji i zarzą-
dzania podmiotami ekonomii społecznej.
Zakres tematyczny szkolenia:
1) ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna 
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– definicje, wprowadzenie i omówienie podstawo-
wych pojęć,

2) czym jest przedsiębiorczość społeczna i jak działa 
w praktyce,

3) sposoby i możliwości wykorzystania przedsiębior-
czości społecznej dla aktywizacji społecznej i zawo-
dowej,

4) formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,
5) jak utworzyć spółdzielnię socjalną - etapy zakłada-

nia spółdzielni – krok po kroku,
6) organizacja i zarządzanie w podmiotach organizacji 

społecznej,
7) pozyskiwanie funduszy dla finansowania działalno-

ści spółdzielni socjalnej.

Szkolenie było adresowane do osób bezrobotnych, 
a także pracujących zainteresowanych ideą ekonomii 
społecznej. Udział w szkoleniu wzięły 62 osoby w łącz-
nym wymiarze 32 godzin.

W ramach projektu zostały zorganizowane Opol-
skie Dni Ekonomii Społecznej. Celem przedsięwzię-
cia było wsparcie rozwoju partnerstwa lokalnego na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej.  Podczas spotkania 
omówione zostały szanse na rozwój lokalnych pod-
miotów ekonomii społecznej, ich funkcjonowanie na 
wolnym rynku oraz współpraca  z samorządem, a tak-
że zaprezentowane opolskie i krajowe „dobre prakty-
ki” przedsiębiorczości społecznej. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji 
społecznej, świata nauki, organizacji pozarządowych, 
a także spółdzielcy.

Niezależnie od wieloprofilowego wsparcia odbior-
ców projekt wymiernie przyczynił się do upowszech-
nienia wiedzy na temat gospodarki społecznej na 
Opolszczyźnie.

Esencja Projektu:
Projekt 
„Dobry start”

Projektodawca 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kluczborku

Adres
ul. Jagiellońska 3 
46-200 Kluczbork

Nazwa Działania 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji

Dofinansowanie
104 817,03  zł

Adres strony 
http://www.pcpr-kluczbork.pl/

Dobre praktyki Realizacja projektów systemowych 
w ramach Działania 7.1. PO KL
Projekt: „Dobry start”

Współpraca z:
• Powiatowym Urzędem Pracy,
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Warsztatami terapii zajęciowej
• Środowiskowym Domem Samopomocy,
• innymi Powiatowymi  Centrami Pomocy Rodzinie 

w województwie opolskim, 

Uczestnicy Projektu
Projekt jest skierowany do osób posiadających aktu-

alne orzeczenie o niepełnosprawności, nieaktywnych 
zawodowo lub bezrobotnych będących w wieku ak-

tywności zawodowej, korzystających z pomocy PCPR, 
zagrożonych wykluczeniem społecznie bądź wyklu-
czonych społecznie. 

Osoby niepełnosprawne stanowią trudną grupę 
beneficjentów – ich możliwości są ograniczone przez 
warunki, w jakich odbywa się ich społeczne funkcjo-
nowanie – niższy status materialny, występujące ogra-
niczenia i utrudnienia w społecznym funkcjonowaniu, 
ponadto występuje społeczne niezrozumienie ich po-
trzeb oraz marginalizacja. 

W roku 2010 r. udział w projekcie wzięło 14 osób. Be-
neficjentami Ostatecznymi projektu są osoby  niepeł-
nosprawne będące w wieku aktywności zawodowej, 
ale nieaktywne zawodowo

„Spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem 
uczestników projektu. Są bardzo zadowoleni z udziału, 
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dość często jest to dla nich takie wyjście z domu i zaist-
nienie… Myślę że to się przedkłada, ponieważ PCPR ma 
sukcesy w tym zakresie, osiągamy zakładane rezultaty  
i wskaźniki - ma to wpływ na kształtowanie naszej polity-
ki regionalnej – Koordynator projekt

Cele projetu: 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 

i zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powia-
tu kluczborskiego, która przyczyni się do ich lepszego 
funkcjonowania oraz integracji ze społeczeństwem. 
Projekt odpowiada na problem niedostosowania spo-
łecznego oraz zagrożenia zjawiskiem wykluczenia  
i marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

Cele szczegółowe projektu:
• wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności 

skorelowane z potrzebami lokalnego rynku pracy, 
nauka poszukiwania pracy z wykorzystaniem róż-
nych metod i źródeł,

• zniwelowanie barier psychologicznych, uniemoż-
liwiających prawidłowe funkcjonowanie w społe-
czeństwie, wyrobienie i wzmocnienie poczucia wła-
snej wartości, nauka rozwiązywania problemów,

• wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz 
podniesienia atrakcyjności uczestników poprzez 
szkolenia z zakresu praktycznej obsługi komputera,

• stworzenie warunków do poprawy sprawności psy-
chofizycznej, nauka współdziałania w grupie, na-
wiązywanie kontaktów interpersonalnych,

• pobudzanie aktywności i zainteresowań uczestni-
ków projekt.

Ciekawe formy wsparcia:
• kurs komputerowy,
• wyjazdy integracyjne na turnusy rehabilitacyj-

ne, 
• warsztaty z zakresu współdziałanie w grupie,  

rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
• wyjazdowe treningi interpersonalne połączone 

ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Polsce,
• pakiet zabiegów rehabilitacyjnych  

Dobre praktyki:
• Prowadzenie intensywnej akcji promocyjnej, aby 

informacja o projekcie dotarła do klienta. Działania 
informacyjne prowadzone były w kościołach, szpi-
talach, ośrodkach zdrowia. Wszelkie działania miały 
celu skierowanie bezpośredniej informacji do oso-
by zainteresowanej. 

• Kreatywne poszukiwanie metod zaradczych na po-
jawiające się w tracie realizacji projektu problemy. 
W ramach wypracowywania metod rozwiązania 
problemów, zespół projektowy zaprasza innych 
specjalistów z PCPR do konsultacji, odbywają się 
debaty oraz burza mózgów.

Wnioski

Mocne strony Projektu:
Szeroka akcja promocyjna pomimo niskich 
środków przeznaczonych na promocje.

Największe sukcesy: 
Zakładane w projekcie rezultaty zostały osią-
gnięte. Wszyscy uczestnicy zakończyli projekt, 
wielu z nich  podjęło pracę. Projekt był spraw-
nie i skutecznie realizowany (dotyczy projektu 
realizowanego w 2009 r.).

Problemy w realizacji: 
Niewystarczająca ilość środków przezna-
czanych na promocje projektu. Współpraca 
z podwykonawcami. Częste, negatywne nasta-
wienie Beneficjentów Ostatecznych. Przepływ 
informacji pomiędzy PCPR a Beneficjentami 
Ostatecznymi. Długi czas oczekiwanie np. na 
potrzebą informację z instytucji zarządzającej.

Czynniki sukcesu:
Profesjonalizm w podejściu do pracy, duża 
wiedza pracowników, którzy zajmują się pro-
jektem. Zespół oddany realizacji projektu, 
z zamiłowaniem wykonujący swoje obowiązki 
oraz wspierający uczestników.
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Esencja Projektu:
Projekt 
„Moja praca – moja przyszłość”

Projektodawca 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Opolu

Adres
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole

Nazwa Działania 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji

Dofinansowanie 2009 r.
724 950,00 zł

Adres strony
http://www.mopr.opole.pl/pokl/

Dobre praktyki realizacji projektów systemowych 
w ramach Działania 7.1. PO KL
Projekt: „Moja praca – moja przyszłość”

Projekt „Moja praca – moja przyszłość”  jest reali-
zowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Opolu. Projekt realizowany jest od 2008 roku. W 
2008 r.  projekt realizowało 25 osób, w roku 2010 
do realizacji projektu zaangażowano 38 osób. Dla 
potrzeb realizacji projektu tworzone jest, z każdym 
rokiem coraz to więcej miejsc pracy – zatrudnia się 
specjalistów, a także daje możliwość awansu do-
tychczasowym pracownikom MOPR w Opolu.

Podczas realizacji projektu, od 2008 r.  do chwili 
obecnej, następują zauważalne zmiany progresywne. 

Uczestnicy Projektu
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, do uczest-

nictwa w projekcie wyłoniono: 
• w 2008 r. – 60 osób, w tym 50 osób bezrobotnych 

oraz 10 osób opuszczających rodziny zastępcze lub 
placówki opiekuńczo-wychowawcze,

• w 2009 r. – 80 osób, w tym 50 osób bezrobotnych 
oraz 10 osób opuszczających rodziny zastępcze lub 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i 20 osób nie-
pełnosprawnych

Współpraca z:
• instytucjami szkoleniowymi,
• Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu,
• Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodo-

wego,
• ECEO – Europejskim Centrum Edukacyjnym,
• Biurem Doradczym „DOBRY PROJEKT”,
• Opolskim Parkiem Naukowo – Technologicznym,
•  Instytutem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu,
• Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”,
• Towarzystwem Oświatowo – Naukowym „INTER – 

WIEDZA

• w 2010 r. – 130 osób, w tym 105 osób bezrobotnych 
oraz 5 osób opuszczających rodziny zastępcze lub 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i 20 osób nie-
pełnosprawnych.

Wśród uczestników projektu znalazły się również oso-
by bezdomne - mieszkańcy Ośrodka Readaptacji Spo-
łecznej „Szansa” oraz osoby bezdomne z MOPOBiU.

Cele projektu: 
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencja-

łu społeczno-zawodowego osób pozostających bez 
pracy, w tym usamodzielniających się wychowanków, 
opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze oraz wsparcie integracji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu:
• budowanie u odbiorców projektu samoakceptacji 

i poczucia własnej wartości,
• wzrost wewnętrznej motywacji do działania, aktyw-

ności w zakresie rozwiązywania własnych proble-
mów, 

• rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy,

• podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie 
umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnie-
nia,

• aktywizacja dająca nadzieję i szansę całemu otocze-
niu osób wykluczonych społecznie,

• niwelowanie barier psychologicznych,
„Obserwacja pozytywnych zmian, zachodzących 
w uczestnikach naszego projektu, daje nam radość 
i jest wspólnym sukcesem wszystkich pracowników 
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MOPR w Opolu” –  Asystent projektu
• zdobycie umiejętności i kwalifikacje przez benefi-

cjentów ostatecznych dających możliwość zaistnie-
nia na rynku pracy.

Ciekawe formy wsparcia:
• działanie edukacyjne pn. „Integracja przez Inter-

net”,
• plenerowe imprezy integracyjne - aktywne formy 

spędzania czasu wolnego dla  uczestników  projek-
tu i ich rodzin,

• warsztaty wizażu,
• bogata oferta kursów zawodowych (m.in.   grafik 

komputerowy,  bukieciarz – florysta, fryzjer, pra-
cownik ochrony i mienia)

• spotkania osób niepełnosprawnych z pracodawca-
mi,

• opieka nad dziećmi, w czasie udziału rodzica w zaję-
ciach/ szkoleniu,

• wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych osób niepełnosprawnych,

• wyjścia do kina dla uczestników i ich dzieci,
• wykłady z zakresu prawa,
• zaangażowanie uczestników w redagowanie gazet-

ki „Karuzela życia”  opisującej projekt, związanych 
z nim wydarzeń oraz samych uczestników.

• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  z dorad-
cą zawodowym.

Rezultaty projektu: 
W 2008 roku w ramach realizowanego projektu, 

zaplanowaną ścieżkę wsparcia ukończyło 59 osób, 
przy czym projekt zakładał liczbę 25 osób. Zajęcia 
aktywizacyjne ukończyło 60 osób uzyskując stosow-
ne zaświadczenie. Ponadto sytuacja zawodowa wie-
lu uczestników polepszyła się – aż 32 osoby, w tym 
4 osoby bezdomne podjęły zatrudnienie dzięki udzia-
łowi w projekcie.  Przeprowadzone badanie ankietowe 
wśród uczestników, pozwoliło na zdiagnozowanie iż, 
większość z nich uważa, że udział w projekcie wpłynął 
pozytywnie na wzrost motywacji w podejmowaniu in-
dywidualnych działań na rynku pracy. 

W 2008 roku projekt ukończyły 73 osoby, w tym 19 
osób niepełnosprawnych. Zorganizowano 14 kursów 
zawodowych, z których skorzystało 57 osób.  Zaan-
gażowanie pracowników MOPR w realizacje projektu 
oraz udzielone wsparcie uczestnikom projektu umoż-
liwiło znalezienie miejsca zatrudnienia 15 osobom. 

Dobre praktyki: 
• W związku ze zwiększeniem się liczby pracowników 

z każdym rokiem realizacji projektu wzrasta zapo-
trzebowanie lokalowe, jak i techniczne, które nie 
zawsze w pełni może być zapewnione. Dlatego też, 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie stara się zabez-
pieczyć niezbędne sprzęty dla pracowników w ra-
mach budżetu projektu na dany rok. 

• Personel pracujący przy realizacji projektu jest 
w pełni zaangażowany i oddany swojej pracy. Każ-
dy z pracowników socjalnych wyjeżdżał jako opie-
kun turnusów wyjazdowych treningu kompetencji 
oraz umiejętności. Ponadto pracownicy angażują 
uczestników poprzez dodatkowe formy aktywności 
tj. imprezy integracyjne, kółko zainteresowań – „kół-
ko dziennikarskie”.

• Monitorowanie projektu poprzez przeprowadza-
nie cyklicznych badań ankietowych wśród uczest-
ników. W trakcie realizacji projektu pracownicy na 
bieżąco przeprowadzali badania ankietowe wśród 
uczestników w celu zidentyfikowania ich potrzeb 
oraz dopasowania adekwatnych form wsparcia. 

• Angażowanie uczestników w realizację projek-
tu m.in. poprzez – tworzenie kół zainteresowań. 
Uczestnicy projektu utworzyli koło dziennikarskie, 
w ramach którego redagują  gazetkę informacyjną 
o wydarzeniach w projekcie. Te działania aktywizują 
uczestników, zwiększają ich motywację oraz budują 
w nich świadomość, że mają realny wpływ na kształt 
realizowanego projektu. 

• Przepływ informacji pomiędzy MOPR a uczestnika-
mi. Aby usprawnić system komunikacji z uczestni-
kami zmodyfikowano stronę internetową projektu 
„Moja praca – moja przyszłość”, a następnie zorga-
nizowano warsztaty dla uczestników pn. „Integracja 
przez Internet”. Wiedza dostarczona na warsztatach 
usprawniła komunikację, w chwili obecnej uczest-
nicy na bieżąco śledzą pojawiające się na stronie 
Internetowej aktualności o projekcie, oferty pracy 
oraz komunikują się z kadrą za pomocą poczty elek-
tronicznej.   

• Aby zmniejszyć ryzyko rezygnacji uczestników 
w projekcie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Opolu zapewnia opiekę nad dziećmi uczestników, 
w momencie gdy przebywają oni na zajęciach lub 
szkoleniu.  W tym celu MOPR w Opolu zagospoda-
rował specjalny pokój do opieki nad małymi dzieć-
mi, wyposażonym m.in. w kojec, komodęz przewi-
jakiem, leżaki itp.  
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Wnioski

Mocne strony Projektu: 
Personel projektu, który tworzą profesjonalni pra-
cownicy, oddani swojej pracy, niejednokrotnie 
poświęcający swój czas wolontarystycznie dla 
uczestników. Działania innowacyjne w ramach 
przepływu informacji pomiędzy beneficjentem 
systemowym a uczestnikami projektu. Sposób re-
krutacji w formie rozmów kwalifikacyjnych. Dosto-
sowanie tematów warsztatów do rzeczywistych 
potrzeb uczestników.  Wzbudzanie świadomości 
w uczestnikach, że każdy z nich ma realny wpływ na 
kształt projektu. W trakcie realizacji projektu prze-
prowadzane są przez pracowników biura projektu 
badania ankietowe wśród uczestników, co pozwa-
la na poznanie rzeczywistych potrzeb uczestników 
i podjęcie adekwatnych form wsparcia. Ponadto 
w ramach projektu podejmowane są działania, 
które wdrażają uczestników w 8-godzinny system 
czasu pracy.

Największe sukcesy:
Z każdym rokiem zwiększa się liczba uczestników 
projektu.  W 2010 r. do udziału w projekcie zgłosiło 
się ponad 300 osób, a przewidywana liczba uczest-
ników została określona jako 130 osób.
Dzięki projektowi wzrasta ranga kontraktu socjal-
nego - od 2008 r. wzrosła liczba zawieranych kon-
traktów socjalnych: z 344 na 465 w 2009 r.  
Sprawna realizacja projektu systemowego współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
EFS wpływa na to, że działania zawarte w kontr-
akcie socjalnym przynoszą większy efekt, gdyż 
oferują kompleksowe wsparcie dla klienta MOPR – 
w 2008 r. 32 uczestników projektu podjęło zatrud-
nienie, natomiast w 2009 r. zatrudnienie podjęło 
15 uczestników projektu .

Problemy w realizacji:
Dotarcie z informacją o projekcie do klienta. Brak 
płynności finansowej i zależność realizacji budżetu 
projektu od Urzędu Miasta. 

Czynniki sukcesu:
Kompatybilność wszystkich form wsparcia. Zaan-
gażowany oraz kreatywny personel pracujący przy 
realizacji projektu. 
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Badania
Obserwatorium Integracji Społecznej 

Przemoc wobec osób starszych w województwie 
opolskim
- na podstawie informacji z ośrodków pomocy spo-
łecznej

Badanie zjawiska przemocy wobec osób starszych  
w woj. opolskim przeprowadzono w czerwcu 2010r. 
wśród dyrektorów i kierowników ośrodków pomo-
cy społecznej woj. opolskiego. Celem badania było 
wstępne rozpoznanie skali problemu, głównych 
jego przyczyn oraz form przemocy. Badanie mia-
ło także przyczynić się do rozpoznania kategorii 
osób dotkniętych przemocą, sprawców przemocy,  
a także zidentyfikować główne problemy współtowa-
rzyszące temu zjawisku.

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety, której 
pytania odnosiły się nie tylko do osób objętych pomo-
cą społeczną, ale także do wszystkich zdarzeń wystą-

pienia przemocy wobec osób starszych w gminie, zna-
nych pracownikom ośrodków pomocy społecznej.

W badaniu zastosowano podział na przemoc za-
istniałą (stwierdzoną i odnotowaną w aktach) oraz 
przemoc domniemaną (podejrzenie jej stosowania). 
Jednocześnie za osoby starsze przyjęto osoby: kobie-
ty - powyżej 60 roku życia, mężczyźni - powyżej 65 lat. 
Przekazane dane dotyczyły zdarzeń występujących 
w 2009 r.

Zgodnie z literaturą przedmiotu przyjęto, że prze-
moc wobec innej osoby to przede wszystkim jej złe 
traktowanie. Zatem to wszelkie nadużycia i zanie-
dbania w stosunku do osób starszych. Nadużycia to 
takie sposoby zachowania lub/i akty działania, które 
przejawiają się w stosowaniu przemocy fizycznej lu-
b/i psychicznej, np. zadawanie bólu fizycznego (bicie) 
lub udręki duchowej (poniżanie osoby starszej, ogra-
niczanie jej praw). Natomiast przemoc pod postacią 
zaniedbania to intencjonalne bądź pozbawione inten-
cji, ale szkodliwe zachowania opiekunów formalnych, 
bądź nieformalnych, którym osoby starsze ufają np. 
poprzez brak opieki.

Z informacji przekazanych przez dyrektorów i kie-
rowników ośrodków pomocy społecznej wynika, że 
ok. 44 proc. z nich ma trudności z określeniem wagi 
problemu przemocy wobec osób starszych w gminie, 
a prawie ¼ uznaje, że jest to problem raczej nieistot-
ny lub nieistotny. Jedynie ponad 10 proc. badanych 
stwierdza, że jest to problem bardzo poważny i raczej 
poważny.

Najczęściej stosowanymi formami przemocy są: 
przemoc mieszana – 45,5 proc. wskazań (połącze-
nie co najmniej dwóch form przemocy np. fizyczno-
psychicznej) oraz przemoc psychiczna – 38,6 proc. 
Najmniej jest przemocy fizycznej (4,5 proc. wskazań), 
a także przemocy w formie zaniedbania (11,4 proc.). 
Nie wskazano żadnego przypadku przemocy sek-
sualnej lub przemocy o charakterze ekonomicznym 
(odbierania należnych pieniędzy lub uniemożliwiania 
podjęcia pracy).

Wykres 1. Problem przemocy wobec osób starszych jako problem społeczny w gminie
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Tabela 1. Liczba osób starszych dotkniętych przemocą w woj. opolskim w 2009 r.

W 2009 r. liczba osób starszych dotkniętych przemocą 
wyniosła 190, z tego:

w ośrodkach miejskich – 121•	
w ośrodkach wiejskich - 69 •	

Wśród 190 osób dotkniętych przemocą było:
 149 kobiet (78,4 proc.);•	
41 mężczyzn (21,6 proc.).•	

Kobiety częściej są ofiarami przemocy w ośrodkach 
miejskich (84 proc.) niż w ośrodkach wiejskich (70 
proc.), a mężczyźni w ośrodkach wiejskich (30 proc.) 
niż miejskich (16 proc.).
Na 190 zdarzeń przemocy w 2009 r.:

przemoc zaistniała (czyn stwierdzony i odnotowa-•	
ny) dotyczyła 86 osób (45 proc.);
przemoc domniemana (podejrzenie zaistnienia •	
czynu przez osoby postronne, np. sąsiadów, pra-
cowników socjalnych, nauczycieli) odnosiła się do 
104 osób (55 proc.).

Jednocześnie wśród dotkniętych przemocą prawie 
połowę (90 osób – 47 proc.) stanowiły osoby niepeł-
nosprawne (53 proc. - w ośrodkach miejskich, 37 proc. 
w ośrodkach wiejskich).

Liczba zdarzeń przemocy wobec osób starszych 
w poszczególnych gminach woj. opolskiego w 2009r. 
nie przekraczała 15, a zgłaszane zdarzenia przemocy 
w ponad 61 proc. przypadków dotyczyły tych samych 
osób. 

Osobami najczęściej stosującymi przemoc są syn/
zięć (79,5 proc. wskazań 4 ), a w dalszej kolejności są to: 
współmałżonek/konkubent (47,7 proc. wskazań) oraz 
córka/synowa (31,8 proc. wskazań). Wnuk i inny czło-

1 suma wskazań jest większa niż 100 proc. z uwagi na możliwość zaznaczenia więcej niż 
1 odpowiedzi.

Wyszczególnienie

Liczba osób starszych dotkniętych przemocą w 2009 r.

Ogółem
w tym:

Gminy miejskie/ miej-
sko-wiejskie 

Gminy wiejskie

Razem 190 121 69
w tym:
kobiety 149 101 48
w odsetkach 78 84 70
mężczyźni 41 20 21
w odsetkach 22 16 30

nek rodziny miały po 13,6 proc. wskazań, a siostra 2,3 
proc. wskazań. Sprawcami przemocy wobec osób star-
szych są cześciej mężczyźni niż kobiety. Bardzo rzadko 
są to też osoby spoza rodziny (4,5 proc. wskazań).

Zdarzenia przemocy wobec osób starszych najczę-
ściej zgłaszane są przez policję i sąsiadów (po 61,4 
proc. wskazań 5 ). W dalszej kolejności są to pracow-
nicy socjalni (40,9 proc. wskazań) i rodzina (34,1 proc. 
wskazań). Przyjaciele/znajomi oraz inne osoby uzyska-
li po 15,9 proc. wskazań, a kuratorzy sądowi 9,1 proc.

Przemoc wobec osób starszych najczęściej wystę-
puje w rodzinach jednopokoleniowych, w których we 
wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkują ro-
dzice z dziećmi (59,1 proc.). Przemoc w rodzinach wie-
lopokoleniowych i jednosobowych gospodarstwach 
domowych (osoba spokrewniona lub niespokrewnio-
na z ofiarą, która nie prowadzi z nią wspólnego gospo-
darstwa) występuje odpowiednio w 27,3 proc. i 11,4 
proc. (łącznie - 38,7 proc.).

Najczęstrzym problemem społecznym towarzyszą-
cym przemocy wobec osób starszych jest alkoholizm 
(88,6 proc. wskazań 6 ). W dalszej kolejności jest to bez-
robocie (65,9 proc. wskazań), a następnie zaburzenia 
psychiczne (36,4 proc.) oraz bieda (29,5 proc.). Choro-
by i problemy zdrowotne uzyskały 15,9 proc. wskazań, 
a wykluczenie społeczne 9,1 proc.. Najmniej wskazań 
mają: przestępczość (4,5 proc.), niepełnosprawność 
i narkomania (po 2,3 proc.) oraz inne problemy spo-
łeczne (4,5 proc.).

2można było wskazać 3 najczęściej wystepujące odpowiedzi lub dopisać własną (suma 
wskazań jest większa niż 100 proc.).
3można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi (suma odp. jest wieksza niż 100 proc.).
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Wyniki badania wskazują, że:

a) przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem 
mało rozpoznanym, głównie z powodu trudno-
ści diagnostycznych. Osoby starsze - częściej niż 
młode, skłonne są ukrywać akty stosowanej w sto-
sunku do siebie przemocy, a stopień tolerancji do-
tyczącej takich zachowań jest wysoki (zwłaszcza 
w środowisku wiejskim)4  ;

b) Liczba osób starszych dotkniętych przemocą (190 
w 2009 r.) stanowi:

- 0,1 proc. starszych mieszkańców woj. opolskiego, 
których liczba wynosi 173 891;5   

- 4,2 proc. w odniesieniu do liczby osób starszych 
objętych pomocą społeczną w woj. opolskim (ich 
liczbę szacuje się na 4,5 tys. osób); 6 

c) ustalenie zakresu występowania zjawiska jest trud-
ne również z powodów formalno-prawnych – pra-
cownicy socjalni mogą podjąć jakiekolwiek działa-
nia pod warunkiem sporządzenia odpowiednich 
dokumentów, co wymaga zgody samych poszko-

dowanych, a także pozostałej rodziny (członkowie 
rodziny będący sprawcami przemocy nie wyrażają 
zgody na sporządzenie wywiadu środowiskowego 
czy założenie Niebieskiej Karty).

Opracował zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Obserwatorium Integracji Społecznej w Regional-
nym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu powstało  
w na mocy umowy z 9 czerwca 2009r. z Centrum Roz-
woju Zasobów Ludzkich w Warszawie (państwowej 
jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Pracy  
i Polityki Społecznej), realizującego projekt „Koordyna-
cja na rzecz aktywnej integracji” – w związku z Działa-
niem 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i in-
tegracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja 
społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wywiady- Rozmowa z Jarosławem Chołodeckim
Jarosław Chołodecki - urodził się 9 stycznia 1952 r. 
w Miliczu. Mieszka w Warszawie. Ekonomista i polito-
log. Zakładał „Solidarność” w Opolu, kierował pismem 
związku i organizował Wszechnicę Regionalną. Po 
wyjściu z internowania uruchamiał kasę samopomo-
cową. Emigrował do USA, gdzie studiował i związał 
się z polskimi mediami emigracyjnymi, w tym „Dzien-
nikiem Związkowym” oraz kilkoma radiostacjami. Był 
członkiem Komisji Spraw Polskich Kongresu Polonii 
Amerykańskiej. W 1997 r., po 14 latach pobytu w USA 
wrócił do Polski. Pracował w programie USAID, wspie-
rając inicjatywy lokalne w 44 gminach partnerskich. 
Zajmował się koordynacją budowy partnerstw mię-
dzysektorowych (biznes, samorząd, organizacje po-
zarządowe) w USAID. Kierował, finansowanym przez 
Bank Światowy Poakcesyjnym Programem Wsparcia 
Obszarów Wiejskich (PPWOW) skierowanym do 500 
polskich gmin. Dziś zajmuje się doradztwem 
i działalnością hotelarską.

4ponadto na podstawie badań ogólnopolskich (Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, 
Warszawa 2009 r., www.rops-wielkopolska.poznan.pl) ustalono, że przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem nietolerowanym (tylko 5 proc. badanych znaj-
dowało usprawiedliwienie stosowania przemocy), natomiast istnieje znaczny odsetek obojętności na akty przemocy. Odsetek zgadzających się ze stwierdzeniem, 
że w takich sytuacjach z różnych powodów „lepiej się nie wtrącać” wynosił prawie 50 proc.

5 obliczenia własne na podstawie Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r., GUS, Warszawa 2009

6 dane szacunkowe na podstawie sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za 2009 r
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Na początek porozmawiajmy o Pańskich zaintereso-
waniach oraz działalności społecznej.

Trudne pytanie, bo życie mnie zwykło zagarniać. 
Wciąż mam na nie apetyt stąd wielość a jak niektórzy 
mówią nawet inflacja zainteresowań. Ale patrząc na to 
z pozycji anglosaskich czy nawet szerzej zachodnioeu-
ropejskich to nie jest ze mną najgorzej… Zacznę od 
ulicy, która kocham, więc działam w Stowarzyszeniu 
Mieszkańców ulicy Smolnej (wśród celów stowarzy-
szenia jest integracja i edukacje mieszkańców).  Po-
ciąga mnie kierowana przez prof. Andrzeja Blikle Ini-
cjatywa Firm Rodzinnych - która stawia sobie z kolei 
za cel budowanie etosu pracy, rodziny i jej odpowie-
dzialności za bliższe i dalsze otoczenie. W ramach szer-
szej struktury pozarządowej w Warszawie staram się 
przekonywać do idei budowy nowej a może tylko le-
piej nazwanej tożsamości miasta - tożsamości opartej  
o muzykę, stąd zabiegi o utworzenie w sercu Warszawy 
„Kwartału Muzycznego”, który pozwoliłby na zatrud-
nienie kilkuset muzyków i kilka tysięcy osób do ob-
sługi nowego „produktu”, jakim jest muzyka grana na 
żywo w niespotykanym dotychczas wymiarze. Wciąż 
angażuję się w losy absolwentów mojego liceum.  
W gronie przyjaciół ufundowaliśmy stypendium dla 
najlepszego absolwenta naszej powiatowej „wylęgarni 
talentów”. Przez ostanie 2 lata dużo czasu spędzam ze 
Szkołą Liderów.  To bardzo ciekawy pomysł na budo-
wanie kapitału ludzkiego i społecznego.  Przywiózł go 
do Polski z Oxfordu prof. Zbigniew Pełczyński. Jestem 
‘tutorem” w tejże szkole i spotykam się z 5-ma liderami 
z okolic Warszawy, służę im radą, wspieram i sam się 
wiele od nich uczę.  

Z perspektywy Pana działalności jak ocenia Pan 
wsparcie Państwa w celu budowy lokalnych inicja-
tyw? 

Nie chcę, aby się Państwo na mnie obraziło, ale co 
tu kryć jest z tym bardzo źle.  A to chyba, dlatego że 
państwo nasze budowane jest przez ludzi, którzy 
w większości inicjatywy żadnej nie przejawiali, że nigdy 
nie praktykowali wolontariatu, że jednym słowem nie 
maja pojęcia jak to jest, gdy się jest po drugiej stronie.  
Przy tym przejście systemowe przed 20-tu laty charak-
teryzowała zbyt wielka tolerancja dla odziedziczonych 
nonsensów.  Mój imiennik z „klasy politycznej” zwykł 
nazywać to petryfikacją.  Pamiętam jak po powrocie 
do kraju po 13-tu latach nieobecności nie mogłem się 
nadziwić wszechobecnym a hołubionym nonsensom, 
które nikogo z moich rozmówców nie dziwiły. Ja zaś 
nie potrafiłem zaakceptować i nie zaakceptowałem 
faktu, że to ja mam chodzić na pocztę po listy a nie 
poczta ma mi je dostarczać. Nie potrafię pogodzić się  

z systemem podatkowym, który wymaga od taksówka-
rza kasy fiskalnej a na kwiaciarce wymusza zatrudnie-
nie księgowej by w gąszczu przepisów nie zwariowała.   
Nie jestem w stanie akceptować systemu, w którym 
na stacji benzynowej pracownik zamiast nalewać pa-
liwo zajmuje się wystawianiem faktur VAT itd. Polityka 
społeczna podlega tym samym nonsensom, na które 
jeszcze łatwiej się godzimy, ponieważ jej beneficjenci 
nie wykazują, co zupełnie naturalne, zbyt wielkiej ini-
cjatywy by nonsensy te obnażać.  Kierując pracami Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW) miałem liczne dowody tego jak odchodząc 
od skamieniałej rutyny można było osiągać niewiary-
godne rezultaty. 

W najsłabszych 500 gminach w kraju po 2 latach po-
wstało blisko 700 organizacji pozarządowych i 3 razy 
tyle nieformalnych grup działania. Dlaczego?  Choć-
by, dlatego że tak określiliśmy kryteria ubiegania się 
o małe granty na lokalne projekty, że nie zdążyło się, 
aby „z powodów formalnych”, czyli przez to że gdzież 
zabrakło przecinka projekt został odrzucony.  Liczyła 
się jego strona merytoryczna, ludzie, który za nim stali, 
transparentne sposoby kwalifikacji itd.
W społeczeństwie drzemie wciąż ogromny poten-
cjał zupełnie nietknięty.  Potencjal energii i dobrych 
emocji. Trzeba jednak odwagi i konsekwencji by po 
ten kapitał sięgnąć.  Są dobre przykłady miast i gmin, 
w których już o tym, co ważne w polityce społecznej 
decydują społeczni liderzy.  Decyzje te dotyczą  włą-
czania ludzi do systemu, wyciągania ich z pożałowania 
godnych warunków a nie przyklepywania istniejącej 
beznadziei przez dostarczanie jedynie zasiłku, który 
pozwala na wegetację i pogłębia stany depresyjne.  
Burmistrz Cieszyna od lat już nie zatrudnia właściwie 
nikogo w pomocy społecznej ponieważ środki na ten 
cel otrzymują organizacje pozarządowe w tym spół-
dzielnie socjalne które z jednej złotówki są  w stanie 
wykrzesać kilka złotych.  Do każdej dołożyć premię 
aktywności czyli wartość dodana. Naprawa rowe-
rów, obsługa pralni i łaźni miejskiej to domena spół-
dzielni socjalnej.  Tam tez nie bez kozery wspiera się 
z funduszów własnych wszelkiego rodzaju twórczość 
i innowacje.  Zamek Sztuki czyli centrum wpierające 
artystów, dizajnerów i przedsiębiorców stanowi bar-
dzo ważne ogniwo w długim cieszyńskim łańcuchu 
aktywizacyjnym.

Co według Pana wymaga natychmiastowej zmiany 
w tym kierunku ?

Z pewnością trzeba zmienić prawo.  Dzisiejsze prze-
pisy premiują powstrzymywanie się od inicjatywy.  
Gdyby nasze organizmy rządzone były w analogiczny 
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sposób to wymarlibyśmy na skutek powstrzymywania 
się od jedzenia…

Druga sprawa to kadry. Tak się składa ze ludzi sektora 
polityki społecznej którzy maja wiedzę i temperament 
jest już wielu. Niestety nie na pozycjach decyzyjnych. 
Od kilku lat z ministerstwa pracy odchodzą najlepsi.  
W samym centrum wiec przyjęto zasadę negatywnej 
selekcji, a tam trzeba nie lada talentów bo uruchomie-
nie drzemiącej energii to największe wyzwanie współ-
czesnych społeczeństw.  Skończyły się zasoby energii 
ekstensywnej.  Teraz trzeba sięgać do innych pokła-
dów a to wymaga wiedzy i determinacji. 

Jakie korzyści może przynieść ekonomia społeczna 
dla wsparcia lokalnych inicjatyw? 

Do potocznego języka trafiły już terminy takie jak 
„zrównoważony rozwój”, czy „ społeczna odpowie-
dzialność”, niewiele się jednak  pod nimi kryje. A być 
może to słowa klucze dla zrozumienia komplikującej 
się rzeczywistości.  Brak równowagi w ekosystemie  
i nadużywanie cierpliwości matki ziemi odbija się już 
nam wszystkim raptownymi zmianami klimatu.  Fatal-
na dieta, która zaserwowali nam gastronomicy pędzą-
cy za zupełnie niezrównoważonym zyskiem powoduje 
ze w najbliższym czasie dopędzimy Stany Zjednoczo-
ne a tam, co prawie polowa mieszkańców cierpi na 
otyłość.   Zrównoważony rozwój w obszarze społecz-
nym to inne zrozumienie siebie.  Inne zrozumienie 
pozycji i aspiracji sąsiada również tego, który jest źle 
wykształcony, czy niezatrudnialny.  To zakwestionowa-
nie prostackiego nadużycia czynionego powszechnie 
na dziele Adama Smitha, który rzekomo w egoizmie  
i chciwości upatrywał źródeł bogactwa narodów.  

Społeczeństwa szczęśliwe to wcale nie te, które płacą 
niskie podatki, dzięki czemu ludzie są bogaci.. Wręcz 
przeciwnie, płacący najwyższe w świecie podatki,  
w dodatku nierozpieszczani przez nadmiar słońca Nor-
wegowie należą do najszczęśliwszych narodów świa-
ta.  Dlaczego?  W dużym stopniu, dlatego ze szczęście 
jest tam sprawiedliwiej dystrybuowane i wszyscy maja 
spore szanse, aby po nie sięgnąć.  Ludzie są tam aktyw-
ni i aktywizowani, to znaczy poddawani ciągłym pró-
bom znalezienia dla nich miejsca w społeczeństwie.  
Wykluczenie jednostki obciąża tych, którzy… sobie 
radzą.  Skoro pozwalają na to, aby inni byli wyklucze-
ni to w ich odpowiedzialnym języku znaczy, że sobie 
nie radzą.  Marzę, aby ten nowy język jak najprędzej 
do nas dotarł i wyparł język pychy i pogardy dla tych, 
„którzy nie osiągnęli tyle, co ja”.

 

Gdybyśmy za wartość cywilizacyjną podnoszącą 
nasz dobrostan uznali zmniejszenie dystansu mie-
dzy tymi, co sobie nie radzą z tymi, co sobie radzą to 
wówczas bez poczucia krzywdy oddawalibyśmy część 
swego na rzecz wsparcia innych.  Wówczas łatwo by-
śmy akceptowali spółdzielnie socjalną, która być może 
nieco subsydiowana z tych naszych środków pozwa-
lałaby na godne i spełnione życie naszych sąsiadów.  
To wówczas chętnie kupowalibyśmy u nich produkty 
nawet nieco droższe niż te w supermarketach.

Czy dotacje unijne są skutecznym narzędziem wspie-
rania ekonomi społecznej w regionie?

Powinny być.  Ale ekonomia społeczna to jeszcze 
poligon doświadczalny. Jeśli zostanie ogrodzony dru-
tem kolczastym nieżyciowych przepisów to nic nie po-
mogą deklaracje i wielkie słowa. Genua, aby wydobyć 
się z cywilizacyjnej zapaści (tak tak to nie żart) rzutem 
na taśmę przeforsowała status „miasta eksperymentu”.  
Czyli zabiegała o to, aby stać się królikiem doświadczal-
nym. I dzięki temu eksperyment się powiódł a zapadłe 
miasto zaczęło się wznosić. Aby środki europejskie do-
konały wyłomu w tym, co dzieje się w polskiej ekono-
mii społecznej tylko trzeba je uwolnić od paraliżującej 
reki nieskończonej liczby instytucji, których działanie 
służy głównie tłumieniu inicjatyw.
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