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Słowo wstępne

Z

apraszam serdecznie do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego, w którym zawarte są informacje o działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Opolu na płaszczyźnie szeroko rozumianej polityki społecznej. Niniejszy numer biuletynu
obfituje w przykłady przedsięwzięć, które – choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy
– bardzo mocno wpływają na jakość codziennego życia oraz wchodzą w zakres działań na
rzecz integracji i spójności społecznej. Dzięki realizowanym projektom współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej ma szansę wzrosnąć odsetek ludzi dobrze radzących sobie
ze zmieniającą się rzeczywistością. Temu służyć ma m.in. wprowadzone od nowego roku,
nowe działanie zorientowane na wspieranie osób niepełnosprawnych pod nazwą „Niepełnosprawni na rynku pracy”, za pomocą którego będzie możliwa realizacja przedsięwzięć
prowadząca do integracji społecznej i zawodowej ww. grupy osób.
Dziękuję wszystkim instytucjom oraz ich przedstawicielom, którzy swoją aktywnością przyczynili się do realizacji tak wielu działań, jednocześnie życzę Państwu miłej lektury i inspiracji do kolejnych projektów.

SZANOWNI PAŃSTWO !
Korzystając z okazji kończącego się roku 2011 pragnę życzyć Państwu wiele
zadowolenia, sukcesów z podjętych wyzwań, spełnienia zamierzeń osobistych
i zawodowych, a także entuzjazmu oraz energii do tworzenia nowych pomysłów
i rozwiązań w roku 2012.

Adam Różycki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
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Europa 2020 – czyli plany na
przyszłość
„Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na
lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez Radę
Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując w ten
sposób realizowaną w latach 2000-2010 Strategię
Lizbońską. Strategia „Europa 2020” jest zarówno
kontynuacją wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ze wzmożoną
siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu.
Strategia „Europa 2020” ma być europejską odpowiedzią na odczuwalne obecnie silniej niż
jeszcze przed dekadą globalne wyzwania, w tym
rosnącą konkurencję ze strony Stanów Zjednoczonych i wschodzących potęg gospodarczych
– Indii i Chin, zmiany klimatu oraz wyczerpujące
się zasoby naturalne czy obserwowany proces
starzenia się społeczeństw, stanowiący poważne
zagrożenie dla europejskiego modelu socjalnego.
Aby osiągnąć powyższe założenia zaproponowano trzy wzajemnie wzmacniające się obszary
priorytetowe:
1. Wzrost inteligentny – czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.
2. Wzrost zrównoważony – czyli transformacja
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia
i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
W celu monitorowania postępów w realizacji
ww. priorytetów Komisja Europejska zaproponowała następujące wskaźniki określone w formie
pięciu nadrzędnych celów rozwojowych zaplanowanych do osiągnięcia na poziomie unijnym
w roku 2020, tj.:
• Cel 1: osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia
na poziomie 75%, wśród kobiet i mężczyzn

•

•

•

•

w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych
i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz
skuteczniejszą integrację legalnych imigrantów.
Cel 2: poprawa warunków prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom
inwestycji publicznych i prywatnych w tym
sektorze osiągnął 3% PKB.
Cel 3: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu z poziomami
z 1990r.; zwiększenie do 20% udziału energii
odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%.
Cel 4: podniesienie poziomu wykształcenia,
zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia
odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie
do co najmniej 40% odsetka osób w wieku
30−34 lat mających wykształcenie wyższe lub
równoważne.
Cel 5: wspieranie włączenia społecznego,
zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając
na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli Unii Europejskiej.

Podstawowymi instrumentami realizacji celów
strategii „Europa 2020” są opracowywane przez
państwa członkowskie UE Krajowe Programy
Reform oraz przygotowane przez KE inicjatywy
przewodnie, tj.
- unia innowacji – to działanie na rzecz stworzenia takich warunków, by innowacyjne pomysły
mogły łatwiej przeradzać się w nowe produkty,
które przyczynią się do wzrostu gospodarczego
i tworzenia nowych miejsc pracy (na państwach
członkowskich inicjatywa kładzie obowiązek
dokonania reformy krajowych systemów badawczo-rozwojowych, rozwijania narzędzi wsparcia
działań innowacyjnych oraz zapewnienia odpowiedniej liczby absolwentów kierunków ścisłych
i technicznych);

- mobilna młodzież - to działania na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy, m.in. dzięki
programom stażowym i praktykom zawodowym;
- Europa efektywnie korzystająca z zasobów
- to działania na rzecz uniezależnienia wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii, w celu
stworzenia gospodarki przyjaznej środowisku
i odpornej na zmiany klimatu;
- europejska agenda cyfrowa - to działania
na rzecz upowszechnienia szybkiego internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym
i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego;
- polityka przemysłowa w erze globalizacji - to
działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu
oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej
bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych (wśród proponowanych działań wymienia się poprawę otoczenia
gospodarczego, szczególnie w odniesieniu do
małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się
także wspieranie restrukturyzacji sektorów schyłkowych i ułatwianie zmiany kwalifikacji zgodnie
z potrzebami sektorów wschodzących);
- program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia - to działania na rzecz modernizacji
rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli
poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu
zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania podaży do popytu
na rynku pracy;
- europejski program walki z ubóstwem - to
działania na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące
ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były
szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone
społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W ramach projektu powstanie platforma współpracy i wymiany dobrych
praktyk w zakresie walki z wykluczeniem. Państwa
członkowskie powinny opracować programy roz-

wiązywania problemów grup szczególnie zagrożonych – m.in. samotnych rodziców, osób starszych,
niepełnosprawnych, mniejszości czy bezdomnych.
Należy także zapewnić wsparcie osobom zagrożonym ubóstwem, wykorzystując w pełni krajowe
systemy emerytalne oraz socjalne.
Głównym narzędziem realizacji unijnej strategii
gospodarczej na szczeblu państw członkowskich są
Krajowe Programy Reform (KPR). W odniesieniu do
Polski Komisja Europejska wskazała na następujące
wyzwania, na które powinien odpowiadać KRP:
1. Redukcja wysokiego deficytu strukturalnego
finansów publicznych i zapewnienie prowzrostowej realokacji wydatków publicznych,
w tym na infrastrukturę.
2. Sprostanie niedostatecznemu ogólnemu poziomowi wydatków inwestycyjnych, w tym na
infrastrukturę transportową i energetyczną.
3. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych oraz przyspieszenie rozwoju
systemu finansowego w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw.
4. Dalsza poprawa funkcjonowania rynku pracy,
zwłaszcza ukierunkowana na poprawę wskaźnika zatrudnienia.
5. Promowanie zdolności innowacyjnych dla
wsparcia inwestycji, dywersyfikacji gospodarki i reorientacji w kierunku produkcji i usług
o wysokiej wartości dodanej poprzez wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem badań i systemem innowacji.
Przedstawione w KRP reformy, ukierunkowane
na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umożliwić
przezwyciężenie barier hamujących potencjał
rozwojowy państw członkowskich, jednocześnie
przyczyniając się do wzmocnienia pozycji Unii
Europejskiej na arenie międzynarodowej. Polski
KPR stanowić będzie zatem element systemu
zarządzania krajową polityką rozwoju, a zaproponowane w nim reformy umożliwią koncentrację
na obszarach priorytetowych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki oraz aspiracji
rozwojowych społeczeństwa. Koordynacją prac
związanych z przygotowaniem oraz realizacją KPR
zajmuje się Wydział Polityki Gospodarczej w Departamencie Rozwoju Gospodarki Ministerstwa
Gospodarki.
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REALIZACJA PROJEKTU
SYSTEMOWEGO ROPS W OPOLU
pt.„Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji
społecznej w województwie opolskim”, Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3.
Podsumowanie

Z

akończył się czwarty rok realizacji projektu
systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji
kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII Poddziałanie 7.1.3. Początkiem roku 2011r.
planowano objąć wsparciem 355 pracowników
instytucji pomocy integracji społecznej, jednak
ponad 600 osób podniosło swoje kwalifikacje
w ramach organizowanych szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz skorzystało z doradztwa specjalistycznego.
W ramach projektu w 2011r. zorganizowaliśmy 8
specjalistycznych cykli szkoleniowych oraz 3 moduły szkoleniowe (moduł z zakresu prawa, moduł
z zakresu pracy socjalnej, moduł z zakresu zarządzania i administracji). Wspólnie z Państwem
uczestniczyliśmy w spotkaniach, w których udział
wzięło blisko 150 osób. 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 otrzymaliście
Państwo fachową pomoc w zakresie aktywnej
integracji. W ramach doradztwa udzielono ponad
149 godzin wsparcia dla 31 osób. Mam nadzieję,
że niniejszy biuletyn posłuży Państwu jako źródło
informacji i inspiracji oraz zachęci do tworzenia
nowych ciekawych projektów przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 1: Szkolenia
W roku 2011 zostało przeprowadzonych łącznie 28
szkoleń o tematyce przygotowującej do realizacji
zadań określonych ustawą, służącej aktywizacji
środowiska lokalnego, poprawy jakości działania
w sektorze problemów socjalnych, jak również
wzmacniającej kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne ww. pracowników.

Cykle szkoleniowe:
1. Asystent osoby niepełnosprawnej
2. Asystent rodziny- studium pracy z rodziną
3. Studium pomocy socjoterapeutycznej
4. Mediacje rodzinne – poziom podstawowy
5. Mediacje rodzinne – poziom zaawansowany
6. Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
z elementami fizjoterapii
7. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8. Specjalista ds. zamówień publicznych
Moduły szkoleniowe:
I Moduł z zakresu zarządzania i administracji:
1. Błędy w zamówieniach publicznych w świetle
wyników kontroli
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Kontroling finansowy w jednostkach samorządu terytorialnego
4. Coaching jako metoda doskonalenia pracowników
5. Mobbing i dyskryminacja
6. Zarządzanie superwizyjne
II Moduł z zakresu pracy socjalnej:
1. Terapia zachowań problemowych w pracy
z osobami niepełnosprawnymi
2. Zaburzenia osobowości – diagnoza i postępowanie
3. Nowe rozwiązania w organizacji wspierania
rodzin i systemie pieczy zastępczej
4. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
5. Narzędzia pracy pracownika socjalnego: kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej,
programy usamodzielnienia
6. Wspomaganie integracji zawodowej osób
z niepełnosprawnością
7. Diagnoza – narzędzie pracy z trudnym klientem
8. Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy społecznej

Uczestnicy szkolenia „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

III Moduł z zakresu prawa:
1. Prawne i praktyczne aspekty stosowania znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. Problemy w stosowaniu ustawy o pomocy
społecznej
3. Zastosowanie KPA w pomocy społecznej
i świadczeniach rodzinnych
4. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -najczęstsze problemy

Uczestnicy szkoleń „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Szkolenia dla Pracowników Domów Pomocy
Społecznej
1. Budowanie zespołów pracowniczych - szkolenie dla pracowników DPS
2. Nawiązanie komunikacji interpersonalnej
w relacji pracownik – mieszkaniec DPS (przewlekle psychicznie chory) jako warunek skutecznej opieki – szkolenie dla pracowników
DPS
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Wybrane szkolenia w ramach
projektu systemowego Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu :
1. „Coaching jako metoda doskonalenia pracowników”
2. „Coaching- skuteczna metoda pracy z klientem pomocy
społecznej”.

N

awet najdłuższa podróż zaczyna się od
pierwszego podstawowego kroku. Wystarczy
zebrać w sobie odwagę, by ten krok uczynić, zaś
po nim - postawić następne. Temu właśnie służy
pomoc osobistego trenera, czyli tak zwanego
coacha. Profesjonalne szkolenia w tej dziedzinie
dostępne komercyjnie są bardzo kosztowne. Widząc tę barierę, przygotowaliśmy dwa odrębne
szkolenia, jedne z myślą o kadrze zarządzającej
w instytucjach rynku pracy i integracji społecznej
- „Coaching jako metoda doskonalenia pracowników”, drugie głównie z myślą o pracownikach bezpośrednio pracujących z osobami korzystającymi
z pomocy społecznej – „Coaching jako metoda
pracy z klientem pomocy społecznej”.
Metoda jaką jest coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce
rozwijać nasz klient, bądź osoba która wymaga
wsparcia. Metoda ta jest oparta na partnerskiej
relacji i wzajemnym zaufaniu, pomaga ludziom
w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym
jak to możliwe. Szkolenie miało na celu nauczenia
uczestników jak być dobrym coachem dla swoich
klientów. Jak pomagać im w osiągnięciu osobistych sukcesów i rezultatów w życiu osobistym
i zawodowym. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy zapoznali się z narzędziami coachingowymi,
kompetencjami coacha tj. tworzeniem wizerunku
eksperta, komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

panowania nad emocjami i tremą, technikami
efektywnej pracy głosem oraz korzyściami wypływającymi ze stosowania coachingu oraz kiedy
należy go stosować podczas pracy z naszym podopiecznym.

Komu potrzebny jest coach ?
Coach może doskonale wspierać osoby bardzo
młode, które przygotowują się do wejścia w dorosłość i radzenia sobie w pracy. Kolejną grupą
potencjalnych klientów coachingu są osoby, które planują wejść i utrzymać się na rynku pracy po
dłuższym okresie braku aktywności zawodowej,
na przykład osoby bezrobotne lub poszukujące
pracy, zwłaszcza te które z przyczyn związanych
z potrzebami rodziny, takimi jak opieka nad dziećmi czy osobą niepełnosprawną, mają za sobą
długi okres braku aktywności zawodowej, a więc
mogą czuć się zagubione w obecnych realiach
gospodarki i oczekiwań pracodawców. Coach
pomoże im w zbudowaniu wiary we własne siły,
zmobilizuje do podjęcia działań służących uaktualnieniu kwalifikacji oraz aktywnemu poszukiwaniu satysfakcjonującego charakteru pracy.
Trzydniowe szkolenia zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanego trenera, odbyły
się zgodnie z harmonogramem w okresie 28
- 30 czerwca br. oraz 24-26 sierpnia br. Łącznie
przeszkolono 28 osób.

Zadanie 2. Specjalistyczne doradztwo

Z

dobyta przez uczestników szkoleń wiedza
i umiejętności były uzupełniane o praktyczną
pomoc 2 specjalistów ds. doradztwa specjalistycznego. Ich głównym zadaniem było świadczenie
usług doradczych pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z zakresu rozwoju form aktywnej integracji,
kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego

i środowiskowego, a także prawidłowego realizowania działań przewidzianych w ramach PO KL
(sporządzanie i realizacja projektów, w tym partnerskich). W okresie od stycznia do grudnia 2011r.
udzielono łącznie 149,5 godz. doradztwa specjalistycznego dla 31 osób. Z konsultacji skorzystało
10 OPS i 3 PCPR z woj. opolskiego

Zadanie 4. Plan działań na rzecz rozwoju promocji
i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie

W

dokumencie planistycznym Plan Działania
na 2011r. dla priorytetu VII za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Kapitał Ludzki dokonano zmiany czyli zastąpiono
rezultat twardy tj. opracowanie Wieloletniego
regionalnego planu działania na rzecz promocji
i upowszechniania Ekonomii Społecznej na opracowanie Diagnozy sytuacji ekonomii społecznej.
W związku ze zmianą dokonaną w Planie Działania na 2011r. zmieniono jednocześnie koncepcję
zadania oraz jego formę. Złożoność oraz wielowymiarowość opracowywanej diagnozy spowodowała, iż na tym etapie realizacji projektu został
utworzony 15 osobowy zespół ds. ekonomii społecznej. Wraz z członkami wspomnianego zespołu
podczas prowadzonych konsultacji wypracowywano diagnozę sytuacji ekonomii społecznej
na Opolszczyźnie. Kontynuowanie ww. zadań
w następnych latach przyczyni się do promocji
ES oraz upowszechniania wiedzy na temat możliwości wykorzystania ES oraz instytucji otoczenia
ES w regionie, jako instrumentu rozwiązywania
problemów społecznych.
W szerszej perspektywie plan działania będzie
określał następujące kierunki interwencji :
• instytucjonalne stworzenie zasad rozwoju
ekonomii społecznej (problematyka wojewódzkiego zespołu ds. ekonomii społecznej,
forum współpracy z podmiotami ekonomii
społecznej, instytucje odpowiedzialne);
• podstawowe kierunki rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej w zakresie reintegracji

•

•

•

•

zawodowej, integracji społecznej oraz dostępnych usług społecznych wynikających ze
zdiagnozowanych potrzeb w województwie;
stworzenie docelowej wizji sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii społecznej w województwie (sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, infrastruktura finansowa);
zaprojektowanie mechanizmów oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa
z samorządami powiatów i gmin w zakresie
rozwoju ekonomii społecznej (rola gminnych
i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych);
określenie mechanizmów współpracy na
rzecz ekonomii społecznej między różnego
rodzaju instytucjami, które mogą mieć wpływ
na jej rozwój w regionie, m.in. pomiędzy ROPS
a instytucjami Wdrażającymi PO KL;
określenie mechanizmów promocji rozwoju
sektora ekonomii społecznej w województwie poprzez system oświaty dzieci i młodzieży oraz system edukacji dorosłych.

Plan, jako program wojewódzki będzie odwoływał się w swoich zapisach do priorytetów strategii rozwoju województwa zarówno w zakresie
funkcjonalnym, czyli funkcji jakie może realizować
sektor ekonomii społecznej w regionie, jak również
w zakresie instytucjonalnym (rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, rozwój ekonomii społecznej).
Zakończenie prac nad ww. Planem planuje się
w pierwszym kwartale 2012 roku.

Zadanie 5. Kampania
promocyjno-informacyjna
o zasięgu regionalnym
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K

ampania promocyjno – informacyjna została zrealizowana
w dwóch działaniach tj. :

W bieżącym roku, po raz pierwszy ukazało się czasopismo
skierowane do pracowników socjalnych Śląska Opolskiego
„Empowerment”. Kwartalnik kierowany jest nie tylko do
środowiska pracowników socjalnych, lecz do wszystkich odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz do tych, którzy
zajmują się edukacją ww. grupy zawodowej.
Założeniem kwartalnika jest promowanie idei empowermen-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja
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tu, pokazując postawy życiowych tych, którzy
nieustannie podejmują, bądź z sukcesem zakończyli działania związane z pracą socjalną. Proces
wzmocnienia (empowerment) oraz jego cele
określają bowiem orientację zawodowe pracownika społecznego. Znajdują swoje odzwierciedlenie w koncentracji pracy socjalnej na zwiększaniu
zdolności systemów społecznych oraz na zwiększaniu wrażliwości instytucji społecznych na
ludzkie potrzeby Wzmocnienie (upełnomocnienie) oznacza sposób w jaki „ludzie instytucje oraz
społeczeństwa uzyskują panowanie nad swoim
życiem”.
Propozycje materiałów oraz informacji, które
warte są opublikowania na łamach kwartalnika
proszę nadsyłać drogą elektroniczną na adres:
kwartalnik@rops-opole.pl .
W ramach kampanii promocyjno - informacyjnej co wtorek wydawane były czterostronicowe
wkładki pt. ‘Integracja bez barier” jako dodatki
w gazecie regionalnej oraz e-wydania, które dostępne były na stronach internetowych niniejszej
gazety. Tematyka wkładki oscylowała wokół problematyki osób niepełnosprawnych, ale także
innych grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2011
roku ukazało się 39 dodatków pt. Integracja bez

INTEGRACJA
Redaktor prowadzący: Małgorzata Kroczyńska
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Z Mikołajem na wesoło
IMPREZA. 130 dzieci z 13 świetlic środowiskowych w Opolu już w ubiegłą sobotę odwiedził przemiły
staruszek z siwą brodą. Święty Mikołaj wręczył im prezenty. Jedyne, jakie te maluchy dostaną w tym roku.

PAWEŁ STAUFFER(2)
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Na scenie pojawili się młodzi aktorzy, wokaliści i tancerze z 13 świetlic środowiskowych w Opolu.

Dzieci najbardziej czekały na Mikołaja. Każde z nich otrzymało prezent o wartości 120 zł.

N

że dzieci świetnie się tu bawią.
Są konkursy, spektakle. Cały
dzień mogą po prostu miło
spędzić z równieśnikami - mówi opolanka.
Choć do 6 grudnia zostało
jeszcze kilka dni, zabawę mikołajową fundacja postanowiła zorganizować wcześniej.
Impreza trwała cały dzień
w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul.
Hubala w Opolu.

ieważne jak źle działoby
się w moim domu, to i tak
kupiłabym prezenty moim dzieciom. Skromne, bo
skromne, ale podarunek od świętego Mikołaja na pewno czekałby na nie, gdy obudzą się 6
grudnia - mówi pani Danuta.
Ma dwójkę dzieci w wieku
2 i 7 lat, sama je wychowuje.
I - jak przyznaje - jest bardzo
ciężko. Nie tylko z powodów
materialnych, ale i rodzinnych. Pani Danuta sama wychowywała się w domu dziecka, dlatego teraz dwoi się
i troi, by w jej domu panowała
rodzinna atmosfera. Chce swoim dziewczynkom stworzyć
jak najlepsze warunki życia.
W imprezie mikołajkowej organizowanej przez Fundację
Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Horyzont
uczestniczyły
już po raz drugi.

- W tym roku o wiele bardziej mi się podoba, bo sama
decydowałam, co dostaną moje dzieci. Zamiast paczek ze
słodyczami, otrzymaliśmy bony na 120 zł. Od razu wiedziałam, na co je przeznaczymy. Wybrałam dwie bluzy dla
dziewczynek i getry. Razem byłyśmy na zakupach i wybierałyśmy dla nich stroje. Były
przeszczęśliwe, a ja razem z nimi - opowiada wzruszona.
Pani Sabina na zabawę z
czwórką swoich maluchów
przyszła pierwszy raz. Najmłodsze ma 1,5 roku, najstarsze 10.
- Też w miarę możliwości
staram się, by dzieciaki dostawały prezenty od św. Mikołaja. Wiadomo jednak, że
przy czwórce dzieci jest z tym
trochę trudno. Dla mnie jednak o wiele ważniejsze jest to,

W TYM ROKU
DZIECI DOSTAŁY
OD MIKOŁAJA NIE
TYLKO SŁODYCZE,
ALE I BARDZIEJ
PRZYDATNE RZECZY,
W TYM UBRANIA

- Po minach dzieci i ich rodziców
widać było, że pomysł był trafiony.
Długo pracowaliśmy, by zorganizować to popołudnie - mówi Wojciech Zabrocki, prezes
fundacji i organizator imprezy.
Program „Na wesoło z Mikołajem” oprócz wręczania
prezentów, pełen był atrakcji.
Były zabawy, występy wokalne, pokazy taneczno-akroba-

tyczne i występy, i konkursy.
W tym jeden dotyczący tego,
jak powinno wyglądać wymarzone Opole. Zadaniem dzieci było stworzenie makiety
miasta, w którym chciałyby
mieszkać. Niektóre pomysły
okazały się tak ciekawe, że wiceprezydent Opola Krzysztof
Kawałko, który wziął udział
w imprezie, obiecał je realizować. W miarę możliwości...
- Wszystkie występy przygotowały dzieci ze świetlic środowiskowych. Salę udostępnił
nam Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, z którym wspólnie
organizujmy różne projekty.
Zawsze są dla nas otwarci i pomagają, gdy tego potrzebujemy - mówi Wojciech Zabrocki.
Dla dzieci i ich rodziców
przygotowano także poczęstunek. Wręczenie prezentów
było ostatnim punktem im-

prezy. Dzieciaki dosłownie nie
mogły się go doczekać. Na scenie pojawił się gość w czerwonym stroju, z długą białą
brodą. Każde dziecko musiało swój prezent wykupić wierszykiem albo piosenką.
W mikołajkowej imprezie
wzięło udział około 130 dzieci (po 13 najbardziej potrzebujących z 10 miejskich świetlic środowiskowych w Opolu).
- Prezenty udało nam się zakupić dzięki wsparciu finansowemu od miasta. Mogliśmy
przygotować lepsze paczki, niż
w zeszłym roku. W poprzednich latach były one bardziej
symbolicznie. Dzieciaki dostały drobne rzeczy, słodycze.
W tym roku mogliśmy kupić
to, co naprawdę im się przyda cieszy się Wojciech Zabrocki.
ANNA GRUDZKA

agrudzka@nto.pl - 77 44 32 597

barier, które mamy nadzieje wpłyną dodatnio na
przełamanie zjawiska marginalizacji społecznej,
eliminowanie wszelkiego rodzaju barier poprzez
upowszechnienie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, będących na skraju perypetii życiowych.

Zadanie 6. Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy
na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego
„Działanie środowiskowe metodą CAL”

W

ramach zdania Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego, na przełomie października oraz listopada bieżącego roku
zostało zorganizowane spotkanie warsztatowe
w formie dwóch 2-dniowych zjazdów nt. „Działanie środowiskowe metodą CAL”. W spotkaniu
uczestniczyły 23 osoby tj. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy i wolontariusze organizacji
pozarządowych województwa opolskiego. Celem
spotkań warsztatowych było motywowanie do
współpracy partnerskiej metodą CAL oraz pokazania możliwości udzielenia wsparcia poprzez
rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiska dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wypracowana współpraca
ma bowiem służyć budowaniu sieci osób i insty-

tucji współpracujących w rozwiązywaniu problemów marginalizacji oraz wskazaniu potrzeby
tworzenia wolontariatu. Spotkania warsztatowe
zostały podzielone tematycznie tj.:
• Instytucja pomocy społecznej, jako animator
zmian,
• Tworzenie mapy zasobów i potrzeb społecznych, diagnozowanie problemów społecznych- narzędzia i techniki analiz społeczeństwa oraz środowiska,
• Zasady gromadzenia zasobów do realizacji
działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie projektów –
zwiększenie wiedzy w zakresie pracy metodą
projektową dla rozwiązywania problemów
lokalnych,
• Zarządzanie projektem- realizacja przedsięwzięć na rzecz grup marginalizowanych.

•

CZYM JEST CAL?

C

entrum Aktywności Lokalnej to określony
sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie
poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych
strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie
samym. CAL to model funkcjonowania instytucji
publicznej w środowisku lokalnym.
Program Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)
został zainicjowany w 1997 roku przez Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS.
Obecnie koordynację programu prowadzi istniejące od 2000 r. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jest to ośrodek
kierujący programem Centrów Aktywności Lokalnej CAL, które służą aktywizowaniu społeczności
lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do
danego miejsca i grupy.

GŁÓWNE CELE CAL:
•
•
•
•
•

•

•

powstanie silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych;
animowanie lokalnego rozwoju w oparciu
o aktywność obywatelską;
rozwój lokalnej samoorganizacji,
solidarności i tworzenie więzów
samopomocy;
wspieranie społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności
środowisk lokalnych
zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji
samorządowych, pozarządowych,
biznesowych;
budowanie tożsamości wspólnot
lokalnych poprzez podnoszenie
jakości społecznych interakcji,
związków i sieci kontaktów;
wspieranie działań organizacji,
instytucji lokalnych i obywateli
działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej
i ochrony środowiska;

rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.

PRACA METODĄ CAL
OZNACZA:
•

•
•
•
•

posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywianiu
i integracji społeczności lokalnej (miejscem
takim może być siedziba instytucji),
tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów,
inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
promowanie i wdrażanie pracy wolontarystycznej i zespołowej,
inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń, działania w oparciu o programy i projekty.

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
Forma postępowania służącego połączeniu wysiłku mieszkańców danej społeczności z wysiłkami
organów państwa, które wspólnie zmierzają do
poprawy sytuacji ekonomicznej, społecznej i kulturalnej zbiorowości oraz włączenia w życie kraju
i umożliwienia pełnego rozwoju (aktywne uczestnictwo, działanie w miarę możliwości z własnej
inicjatywy).
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Zadanie 6. Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy
na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego
„Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego – dobre praktyki”
– dwudniowe seminarium

W

dniach 24 – 25 listopada br. w Krapkowicach
odbyło się dwudniowe seminarium nt. „Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego – dobre praktyki”
skierowane do przedstawicieli ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie integracji i pomocy społecznej.
Celem seminarium była wymiana doświadczeń
oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie
partnerstwa oraz współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Spotkanie
otworzył dyrektor ROPS w Opolu Pan Adam Różycki.
Swoją obecnością zaszczycił nas także Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek.
Seminarium rozpoczęło się wykładem Pani prof.
Agaty Zagórowskiej. nt. „Konflikt wokół pracy a wykluczenie społeczne”. Kolejny blok tematyczny przeprowadził Pan dr Piotr Sikora nt. „Dobra praktyka
w świetle podejścia – Evidence-Based Practice (EBP)
– elementy strukturalne. Wstęp do metaanalizy.” Temat oscylował wokół zagadnień związanych z tzw.
„dobrymi praktykami”, gromadzonymi przez Zakład
Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego, stanowiącymi jeden z zasadniczych elementów kształcenia
metodycznego przyszłych pracowników socjalnych.
W kolejnym wystąpieniu Pani Magdalena Wojtczak –
Prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku - Białej zaprezentowała działalność Stowarzyszenia, którego główną misją jest
aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. To właśnie dla tej grupy osób w 1999
roku osoby związane ze środowiskiem teatralnym
w Bielsku-Białej – aktorów, muzyków, pedagogów,
założyły „Teatr Grodzki” , by poprzez sztukę realizować terapię oraz dawać radość życia… Stowarzyszenie nie poprzestało jednak na tym: utworzyło
warsztat terapii zajęciowej (WTZ), w którym osoby
niepełnosprawne uczą się introligatorstwa, krawiectwa, scenografii, stolarki, sztuki użytkowej, dziennikarstwa i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Potem powstał zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
o profilu drukarsko-introligatorskim, powiązany
z WTZ – część podopiecznych WTZ znalazło zatrud-

nienie w ZAZ.W 2008 roku stowarzyszenie powołało
drugi ZAZ – Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach. Stowarzyszenie
realizuje także wiele projektów, koncentrujących się
na uczestnictwie w działaniach teatralnych (m.in.
Terapia Teatrem, Paszport do Wiedzy, Wybieram Wolontariat), finansowanych ze środków samorządowych, unijnych i rządowych, jak również organizuje
plenerowe imprezy cykliczne: Przylecieli Anieli oraz
Beskidzkie Święto Małych i Dużych – integracyjny
przegląd spektakli teatralnych przygotowywanych
przez osoby niepełnosprawne, młodzież placówek
opiekuńczych i wychowawczych (więcej w artykule
Teatr przywraca życiu sens).
Kolejnym przykładem „dobrej praktyki” był temat,
który poruszył w swym wystąpieniu Pan Mariusz
Wójtowicz - „Strefowe plany polityki społecznej –
doświadczenia włoskie”. Strefowe Plany Polityki
Społecznej (Piano di zona) to narzędzie planowania
i realizacji polityki społecznej, które zapożyczone
zostało z doświadczeń włoskich. Włoskie władze
lokalne wraz z przedstawicielami trzeciego sektora,
zawierają tzw. porozumienia programowe (dokument potwierdzający wspólne ustalenia podjęte
przez podmioty administracji publicznej i organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia Strefowych
Planów Polityki Społecznej) oraz zobowiązują się
podejmować konkretne działania zmierzające do
realizacji określonych celów.
Tematyka seminarium była bardzo różnorodna, wielowątkowa, tak jak złożona jest problematyka przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.
Kolejni goście - Pani Agnieszka Kiślak oraz Tomasz
Szydłowski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
omówili temat „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób defaworyzowanych na rynku pracy a możliwości pozyskania środków w ramach POKL”. Temat
niezmiernie istotny dla uczestników spotkania, bo
wskazujący na możliwości finansowania działań na
rzecz osób, mających, z różnych powodów, trudności z wejściem na rynek pracy.
W dalszej części wystąpień Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pan Jerzy Gierlacki
omówił „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej”,

natomiast Pani Mirosława Olszewska - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego
ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziła uczestników przez tematykę interwencji kryzysowej w pracy socjalnej. Pierwszy
dzień seminarium zakończył się wystąpieniem Pana Adama Kijaka z Obserwatorium
Integracji Społecznej na temat „Ekonomii
społecznej w woj. opolskim - doświadczenia
i dobre praktyki”.
W trakcie drugiego dnia seminarium uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia na temat „Wolontariatu i współtworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego”, który
zaprezentowała Pani Dorota Piechowicz
z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych w Opolu. Natomiast Pani
Mariola Król Prezes Stowarzyszenia Centrum
i Dialogu „Bliżej” w Opolu, mediator sądowy, ekspert ds. komunikacji i zarządzania
konfliktem zaprezentowała temat o mediacjach w prawie. Na koniec dwudniowego
seminarium wystąpiła Pani Iwona Wowra
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach, która przedstawiła temat
„Nowe rozwiązania w organizacji wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
Wysoka frekwencja uczestników seminarium (75 osób) dowiodła jak istotną rolę
ogrywa nawiązywanie dialogu i współpracy
na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

Od lewej: Pani Mirosława Olszewska - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Pan Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa
Opolskiego, Pan Jerzy Gierlacki - Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Uczestnicy seminarium

Zadanie 6. Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy
na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego
Wizyta studyjna

W

dniach 27-28 listopad 2011r. odbył się
wyjazd studyjny do małopolskich przedsiębiorstw społecznych dla 40 osób tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,
spółdzielni socjalnych, przedstawicieli NGO. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu
systemowego pt.„Podnoszenie kwalifikacji kadry
pomocy i integracji społecznej w województwie
opolskim”, Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.Celem dwudniowej wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników z dobrymi
praktykami ekonomii społecznej w zakresie szeroko pojętego wsparcia dla osób znajdujących się
w skrajnych sytuacjach życiowych. W ramach wi-

zyty przeprowadzono spotkanie z przedstawicielką Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, podczas którego przedstawiono
zasady współpracy przedsiębiorstw społecznych
z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym
współpracy z lokalnymi samorządami.
Pierwszy dzień wizyty studyjnej rozpoczął się
wyjazdem do Fundacji Hamlet w Krakowie. Organizacja posiada swoją kawiarnię oraz realizuje
własny program pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi poprzez:
• animowanie grup samopomocy
• aktywizację zawodową
• pomoc socjalną
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Uczestnicy wizyty studyjnej w Hotelu u Pana Cogito

Uczestnicy wizyty studyjnej przed Hotelem u Pana Cogito

•

również współpracy z lokalnymi samorządami.
W drugim dniu wizyty uczestnicy odwiedzili
Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z o.o.
powołane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych w celu tworzenia miejsc
pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb
dorosłych osób niepełnosprawnych, chorujących
psychicznie czy długotrwale bezrobotnych. Pani
Katarzyna Szczerbik pracownik przedsiębiorstwa
przedstawiła zasady działania firmy, które są połączone ze społecznym działaniem z wypracowaniem wartości ekonomicznych. Przedsiębiorstwo
Społeczne „Ognisko” jest firmą produkcyjno-usługową cechującą się różnorodnością oferty. Usługi
świadczone przez przedsiębiorstwo obejmują:
• utrzymywanie czystości obiektów
• produkcja rękodzieła ceramicznego
• prowadzenie lokalu gastronomicznego - Bar
„Przy Ognisku”
• catering

•

promocję sztuki artystów niepełnosprawnych
psychicznie i intelektualnie
mieszkania chronione.

Koordynator fundacji, Maryla Aleksiejew zaprezentowała Kawiarnię Cafe Hamlet, która została
założona w 1994 r., jako niezależna firma społeczna, zapewniająca rehabilitację, szkolenia
zawodowe oraz zatrudnienie wspierane osobom
niepełnosprawnym psychicznie. Ułatwia zdobycie
nowego zawodu oraz daje możliwość zwiększenia
społecznych kompetencji.
Kolejnym punktem programu wizyty było odwiedzenie Pensjonatu „U Pana Cogito”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej wspólnie ze Stowarzyszeniem
Rodzin „Zdrowie Psychiczne” zbudowało ten pensjonat zatrudniający osoby cierpiące na chorobę
psychiczną, bądź po kryzysach psychicznych. Na
miejscu dyrektor pensjonatu, pani Agnieszka Lewonowska - Banach zapoznawała grupę z działalnością swoich podopiecznych, którzy zdobywali
umiejętności zawodowe pracując w ww. miejscu.
Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju
Ekonomii Społecznej, który przedstawił zasady
współpracy przedsiębiorstw społecznych z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym

Praca w przedsiębiorstwie pozwala, nie tylko na
ekonomiczne usamodzielnienie się, pozyskanie
nowych kwalifikacji i umiejętności, ale przede
wszystkim na aktywność zawodową. Zatrudnienie w firmie spełnia również funkcję terapeutyczną, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia
i samopoczucia osób zatrudnionych. Działalność
przedsiębiorstwa daje osobom niepełnosprawnym szansę zaistnienia na rynku pracy.

Wizyta w spółdzielni socjalnej Opoka

Spotkanie z przedstawicielką Małopolskiego Paktu na Rzecz Rozwoju
Ekonomii Społecznej

Kolejnym punktem programu wizyty studyjnej była Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.
Jest to pierwsza w Polsce spółdzielnia,
którą założyły dwa podmioty prawne
o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne. Stowarzyszenie prowadzi
działalność w dwóch obszarach: usługi
szkoleniowe i gastronomiczne. Pani Karolina Ledzińska, wyczerpująco odpowiadała na pytania uczestników dotyczące Spotkanie w Przedsiębiorstwie społecznym Ognisko Sp. z o.o.
zasad funkcjonowania spółdzielni, a następnie
Podczas całego pobytu uczestnicy kompleksowo
oprowadziła grupę po obiekcie.
zapoznali się z mechanizmami funkcjonowania
sektora spółdzielczości socjalnej i przedsiębiorstw
społecznych.

Zawody związane z kadrą pomocy
i integracji społecznej:
Zawód : Asystent osoby niepełnosprawnej

Z

myślą o pracy jaką Państwo wykonujecie lub
chcecie wykonywać stworzyliśmy dla Państwa
nową rubrykę, w której będziemy opisywać poszczególne zawody związane z kadrą pomocy i integracji społecznej. Jako pierwszy opisany został
zawód „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Zawód stosunkowo młody i niedawno sklasyfikowany
zgodnie z grupą zawodów w pomocy społecznej.
Ministrem właściwym dla zawodu asystent osoby
niepełnosprawnej jest Minister Edukacji Narodowej, który wydał Rozporządzenie z dnia 29 marca
2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.
z 2001 r. nr 34, poz. 405) i wprowadziło ten zawód
do grupy nowych zawodów w pomocy społecznej.
Stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej
stworzone zostało Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. przyznaje prawo wykonywania tych usług asystentom ON
(z pewnymi ograniczeniami). Mimo to, wyodrębniły się już pewne specjalizacje, tzw. profile kompetencji asystentów. Możemy zatem wyróżnić:
• asystentów pracujących z osobami niepełnosprawnymi ruchowo,
• asystentów pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,

•
•
•

asystentów pracujących z osobami chorymi
na SM,
asystentów pracujących z osobami niewidomymi i głuchoniemymi,
asystentów pracujących z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną psychicznie i ruchowo, itp.

Podziały te dokonują się niejako samoistnie, w zależności od potrzeb i konieczności objęcia usługą
asystenta nowej grupy osób niepełnosprawnych.
Asystent osoby niepełnosprawnej jest nowym
zawodem w grupie zawodów sektora pomocy
społecznej. Zasadniczym celem pracy asystenta
osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu
jak największej samodzielności oraz niezależności
osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji
programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
a także medycznej. Zaangażowanie asystenta
osoby niepełnosprawnej, odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w zasadniczy sposób wpływają na działanie systemu wsparcia społecznego,
jak również pozwalają osobie niepełnosprawnej
na funkcjonowanie we własnym środowisku
i niekorzystanie np. z domu pomocy społecznej.
Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia
osoby niepełnosprawnej, celem udzielania jej
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jak najefektywniejszej poasystenta osoby niepełPodstawowym celem pracy
mocy. Poprzez planowanie,
nosprawnej wykonywaasystenta osoby niepełnosprawnej
kontrolowanie, tworzenie
na w miejscu pobytu
indywidualnego
planu
podopiecznego (dom,
jest pomoc w reintegracji
pomocy włącza osobę niesanatorium, szpital, zaspołecznej i zawodowej osób
pełnosprawną w programy
kłady opiekuńcze, zakłaniepełnosprawnych.
instytucji i placówek świaddy pomocy społecznej,
czących usługi kompleksointernat, akademik), jest
wej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodozwiązana z dużą samodzielnością podejmowawej. Istotnym zadaniem asystenta jest współpraca
nia decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej
z różnymi instytucjami, ułatwiająca poszukiwanie
współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjasponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz
listami i instytucjami pracującymi na rzecz osób
osób niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych. Program pomocy i wsparcia,
jakim otacza podopiecznego asystent osoby nieDo głównych zadań zawodowych asystenta
pełnosprawnej oparty jest na prawidłowych relaosoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie
cjach i komunikacji interpersonalnej. W zawodzie
i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełasystenta osoby niepełnosprawnej ograniczone
nieniu ról społecznych, jak również pobudzanie
są możliwości awansu zawodowego, natomiast
jego aktywności społecznej. Asystent osoby nieistnieją duże szanse na podniesienie prestiżu
pełnosprawnej bierze udział we współtworzeniu
zawodowego oraz wzrost pozycji zawodowej
programów rehabilitacji społecznej i zawodowej
i społecznej poprzez ustawiczne samokształcenie,
oraz pomaga osobie niepełnosprawnej np. w znadoskonalenie jak również wprowadzanie nowych
lezieniu grupy wsparcia. Będąc „towarzyszem”
rozwiązań w praktyce zawodowej w oparciu o akosoby niepełnosprawnej doradza w zakresie spotualną wiedzę.
sobu realizacji wskazanych usług medycznych,
rehabilitacyjnych, wyborze przekwalifikowania
Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, akzawodowego, a także kontaktów społecznych,
tywizację i wsparcie - przywraca osobie niepełnousług kulturalnych, rekreacji i integracji ze śrosprawnej możliwość funkcjonowania w społeczeńdowiskiem. Diagnozowanie warunków życia
stwie. Od wielu lat w UE propagowana jest tzw.
i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier
idea niezależnego życia (independent living), która
(psychologicznych, społecznych, zawodowych,
polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej poedukacyjnych, architektoniczno-budowlanych,
mocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem
komunikacyjnych, organizacyjnych itp.) jest jedi stylem życia. Stąd też wynikają zadania i obowiąznym z podstawowych obszarów działania asyki asystenta osób niepełnosprawnych, tj. rozpoznastenta na rzecz podopiecznego.
wanie i diagnozowanie potrzeb życiowych osób
niepełnosprawnych, pomoc w rozwiązywaniu ich
Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawproblemów życiowych lub wskazanie i ułatwienie
nej wymaga zdolności swobodnego, spontaniczkontaktów z innymi osobami (specjalistami w tym
nego i empatycznego nawiązywania kontaktu
zakresie); dążenie do usuwania barier psycholoz osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akgicznych, społecznych, komunikacyjnych i in.; twoceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualrzenie wspólnie z rehabilitantem, psychologiem,
nego traktowania potrzeb podopiecznego. Ważterapeutą zajęciowym - programu rehabilitacji czy
ne cechy asystenta osoby niepełnosprawnej
terapii zajęciowej; doradzanie w zakresie korzystato: niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania
nia z usług medycznych, przekwalifikowania zazmian, łatwość nawiązywania i podtrzymywania
wodowego i in.; pomoc (ułatwianie) w budowaniu
kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu
opiekunami oraz środowiskiem, w którym przekontaktów interpersobywa podopieczny.
nalnych, środowiskoCechy niezbędne to: suwych; współpraca z innymienność, odpowiedzialPraca asystenta ma charakter
mi instytucjami, w tym
ność, rzetelność, dokładgłownie pracy organizacyjnej,
pozarządowymi w celu
ność, empatia, cierpliwość,
wychowawczej, opiekuńczej
s k ute c z ność działan ia,
udzielenia kompleki
usługowej.
zdecydowanie oraz odsowej pomocy osobie
porność na stres. Praca
niepełnosprawnej.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie
jest przygotowanie do współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej,
poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia
codziennego, dążenie i wykształcenie samodzielności i in. Głównym celem i zadaniem asystenta
jest opracowanie takiego kompleksowego programu, który pozwalałby na włącznie osoby niepełnosprawnej w różne sfery życia społecznego.
Asystenci osób niepełnosprawnych zatrudniani
przez instytucje niepubliczne, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, często poddawani są
dodatkowym szkoleniom, kursom, warsztatom
(praktykom), które mają na celu odpowiednie
przygotowanie ich do pełnionej funkcji. Zawód
asystenta osoby niepełnosprawnej funkcjonuje
w naszym kraju w formie szczątkowej. Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, itp. zatrudniają
osoby na stanowiska asystentów osób niepełnosprawnych, przede wszystkim w ramach projektów współfinansowanych przez UE. Zatrudnienie
poza projektami jest na obecnym etapie marginalne: w sferze budżetowej nie występuje z uwagi
na brak etatów (często usługi te zlecane są tzw.
podwykonawcom, czyli organizacjom, stowarzyszeniom pozarządowym), a w innych, prywatnych
instytucjach jest zależne od posiadanych środków
własnych. Ogólnie, możliwości zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej ograniczają się do

sfery pomocy społecznej, zarówno publicznej jak
i niepublicznej. Są to:
• ośrodki i domy pomocy społecznej,
• środowiskowe domy samopomocy,
• kluby samopomocy,
• ośrodki wsparcia,
• świetlice terapeutyczne,
• fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, a w szczególności
zajmujący się chorymi na SM, osobami z upośledzeniem umysłowym, osobami niewidomymi i głuchoniemymi, niepełnosprawnymi
dziećmi i młodzieżą (autyzm, dziecięce porażenie mózgowe i in.),
• prywatne praktyki pracy socjalnej,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze,
• niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
• placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym
placówki wsparcia dziennego,
• placówki poradnictwa rodzinnego,
• szpitale specjalistyczne,
• jednostki samorządu terytorialnego.
Asystenci mogą znaleźć także zatrudnienie w różnych firmach, zatrudniających osoby niepełnosprawne, np. w charakterze tłumaczy migowych.
Koszty takiego zatrudnienia są refundowane
w całości przez PFRON

DOBRE PRAKTYKI
PIKNIK PROFILAKTYCZNY - PROJEKT PT.„JEST ALTERNATYWA”

R

egionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji w Opolu w okresie od maja do grudnia br.
realizował projekt, pn. „Jest alternatywa” współfinansowany z Rządowego Programu Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem
bezpieczniej”. Honorowy patronat nad projektem
objął Marszałek Województwa Opolskiego Pan
Józef Sebesta oraz Opolski Kurator Oświaty Pani
Halina Bilik.
Głównym celem projektu było zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości
wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu
w dniu 23 września br. na placu Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu odbył się piknik profilaktyczny pt. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”.
W pikniku uczestniczyło ok. 300 osób, w tym
250 uczestników stanowiły dzieci i młodzież.

Do udziału w pikniku zaproszono wszystkie szkoły,
które uczestniczyły w konkursie plastycznym „Jest
alternatywa”. Zaproszone instytucje tj. Filharmonia
Opolska, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Opolu, Fundacja „Dom Rodzinnej
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”
w Opolu, Szkoła Muzyczna „Yamaha” w Opolu, Grupa Campanhia Pernas Pro Ar zaproponowały oraz
przedstawiły dzieciom pożyteczne, alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego. W programie
znalazł się również występ Zespołu „Pech” oraz
Studia Piosenki „Debiut”. Komenda Wojewódzka
Policji umożliwiła uczestnikom obejrzenie pracy
specjalistów z laboratorium kryminalistycznego
oraz zapewniła pokaz psa ratownika, radiowozu i
motocykla.
Podczas imprezy zostali nagrodzeni laureaci
wspomnianego konkursu, których prace zostały
wydrukowane w formie plakatu: Magdalena Sze-
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Młodzi uczestnicy pikniku pod hasłem „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”

lewska PSP nr 2 w Opolu- kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe, Martyna Sykuła - GZS
SP Nr 3 w Ozimku- kategoria wiekowa: klasy 4-6
Szkoły Podstawowej, Monika Farion - Publiczne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie- kategoria wiekowa: gimnazjum 1-3 kl. Wysoki poziom
złożonych w konkursie prac, a także ich przesłanie
pozwala mieć nadzieję, że nasze wspólne działanie przyczyni się do kreowania u młodzieży pozytywnych wzorców zachowań i dostrzegania, jakie
szanse osobistego rozwoju tkwią we właściwie
wykorzystanym czasie wolnym.
Dzieci miały możliwość przekonania się, że sport,
nauka i sztuka stanowią doskonały sposób spędzania wolnego czasu i rozwoju własnych zainte-

resowań. Wśród wielu atrakcji szczególnym powodzeniem cieszyły się gry i zabawy zręcznościowe,
zawody i konkursy sportowe, konkursy muzyczne,
nauka strzelania z wiatrówki oraz turnieje wiedzy.
Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody, tj.
plecaki szkolne, piórniki, worki na obuwie, torby
ortalionowe, piłki nożne, rakiety do ping-ponga,
rakiety do badmintona. Ponadto wszystkie dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami.
Podczas imprezy przekazaliśmy podziękowania
wszystkim uczestnikom za prospołeczną postawę
i zaangażowanie we współtworzeniu pozytywnej
alternatywy, jaką jest pogodne życie bez przemocy i uzależnień.

Rozdanie nagród laureatom konkursu. Od prawej : Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Adam Różycki – Dyrektor ROPS
w Opolu, Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu , insp. Tadeusz Kulesza

DOBRE PRAKTYKI
TEATR PRZYWRACA ŻYCIU SENS

B

ielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr
Grodzki” zostało założone w roku 1999, w Bielsku-Białej przy wsparciu grupy entuzjastów: artystów i edukatorów. Od samego początku, zgodnie
z zamysłem założycieli, teatr i to, co się z nim wiąże, stały się skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego.
BSA „Teatr Grodzki” prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla grup potrzebujących wsparcia: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
pozostających w trudnej sytuacji życiowej ale
także osób w podeszłym wieku, ofiar uzależnień,
zwiększając ich szanse edukacyjne i zawodowe.
W ciągu ponad 10 lat działalności Stowarzyszenie zorganizowało sesje szkoleniowe dla około
tysiąca nauczycieli i edukatorów osób dorosłych
oraz zrealizowało szereg publikacji, filmów i czasopism.
Spośród wielu działań na rzecz świetlic środowiskowych, szkół, przedszkoli także integracyjnych
realizowano spektakle dla dzieci z ich udziałem
w roli aktora, jak i bezpośredniego odbiorcy.
Wiodąca tematyka to przeciwdziałanie dyskryminacji, wskazywanie dróg właściwej komunikacji
międzyludzkiej, sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego. Przystępna forma
i zaangażowanie młodych aktorów zawsze gwarantowały sukces przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie prowadzi też dwa Zakłady Aktywności Zawodowej – drukarnię i hotel, w którym znajdują zatrudnienie 62 osoby z niepełnosprawnością oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z 30
uczestnikami.
Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia
jest prowadzenie Centrum Wolontariatu, które
należy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Swą działalnością obejmuje region
Bielska-Białej, powiatu bielskiego, żywieckiego
i pszczyńskiego. Jego rolą jest pośrednictwo pomiędzy osobami potrzebującym wsparcia a wolontariuszami.
Cel przedsięwzięcia :
• reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez aktywizację zawodową, pracę twórczą, dostęp
do kultury,
• zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych, zainteresowanie społeczności
lokalnej ich problemami,
• zbudowanie swoistego „ruchu” na rzecz osób
niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń,
nawiązywanie kontaktów,
• budowanie społeczeństwa obywatelskiego
– tolerancji i równych szans w dostępie do
kultury i twórczości artystycznej.

Pracownia Artterapia czyli rozwój i realizacja twórczych możliwości w formie przedstawień teatralnych
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Wyroby z pracowni sztuki użytkowej

Najbardziej znana oraz spektakularna działalność
stowarzyszenia to Pracownia Artterapia czyli rozwój i realizacja twórczych możliwości w formie
przedstawień teatralnych. Artterapia działa poprzez różne dziedziny sztuki, w tym teatr i muzykę.

Pozostała działalność stowarzyszenia to m.in.:
Pracownia Sztuki Użytkowej, Pracownia Mody,
Pracownia Gospodarstwa Domowego, Pracownia
Stolarska i Introligatorska, Pracownia Grafiki Kom-

Wiadomości
Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wspieranie osób niepełnosprawnych

P

rogram Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
od nowego roku wprowadza nowe działanie
zorientowane na wspieranie osób niepełnosprawnych tj. Działanie 7.4 Niepełnosprawni na
rynku pracy. Wymogiem ww. projektów będzie
wspieranie osoby niepełnosprawnej w sposób
kompleksowy na podstawie indywidualnego planu działania.
Programy aktywizacji społeczno – zawodowej
osób niepełnosprawnych, w ramach których dla
każdego z uczestników będą przygotowywane i realizowane indywidualne plany działania,
(opracowane w oparciu o analizę predyspozycji
zawodowych danej osoby niepełnosprawnej),
obejmują co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
• poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
• kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności
i kompetencji społecznych, niezbędnych na
rynku pracy,
• poradnictwo zawodowe,

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Termin ogłoszenia konkursu:
I kwartał 2012 r.
Kwota alokacji:
2.600.000,00 PLN
•
•

•
•
•

•

pośrednictwo pracy,
zatrudnienie wspomagane obejmujące
wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy,
staże i praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
skierowanie do pracy w istniejącym Zakładzie
Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ,
usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta
osobistego.

Działania o charakterze środowiskowym, w tym w
szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą
docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).
Podstawowym kryterium dostępu będzie skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru
województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na
obszarze województwa opolskiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa opolskiego).
Kolejnym kryterium dostępu będzie m.in. prowadzenie biura projektu przez wnioskodawcę (lub
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa
opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Realizację niniejszych projektów przewiduje się
na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Z uwagi, iż
dwuletni okres realizacji projektu jest minimalnym okresem do podjęcia działań uwzględniających specyfikę potrzeb osób wykluczonych/
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto udzielane wsparcie powinno mieć charakter
długookresowy prowadzący do trwałej integracji
lub reintegracji zawodowej i społecznej ww. grupy docelowej. Określenie w/w kryterium ma na
celu zapewnienie trwałego efektu udzielanego
wsparcia.
Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych
muszą zapewnić równoczesną realizację, co najmniej dwóch podtypów wsparcia w ramach zaplanowanego do realizacji typu projektu, z czego
jeden podtyp wsparcia musi stanowić:

•

•

zatrudnienie wspomagane obejmujące
wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy i/lub
staże i praktyki zawodowe i/lub skierowanie
do pracy w istniejącym Zakładzie Aktywności
Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ.

W przypadku uwzględnienia w projekcie wydatków objętych regułą cross-financingu minimum
50% tych środków jest przeznaczonych na zakup
środków trwałych i/lub adaptację infrastruktury
ułatwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp
do udziału w projekcie. Osoby niepełnosprawne
mają utrudniony dostęp, aby uczestniczyć w realizowanym projekcie. W związku z powyższym
uzasadnione jest zwiększenie dostępności do
projektu osobom niepełnosprawnym, które powinno być zrealizowane między innymi ze środków cross-financingu.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla
uczestników projektu, którzy w momencie przystąpienia do projektu pozostawały bez zatrudnienia, mierzony na zakończenie projektu wynosi co
najmniej 20%. Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielnienia i integracji osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku
z powyższym konieczne jest zatrudnienie części
uczestników projektu w trakcie jego trwania.
Przełoży się to na zwiększenie efektywności realizacji wsparcia i bezpośrednio przyczyni się do
osiągania wskaźników założonych dla Priorytetu
VII oraz dla całego Programu. Wskaźnik efektywności mierzony będzie zgodnie z dokumentem
przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.

Badania
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W WOJ. OPOLSKIM. ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO
PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Wykluczenie społeczne dotykające osób z zaburzeniami psychicznymi wymaga specjalnych
działań w obszarze wspieranego zatrudnienia
oraz dostosowanej do potrzeb tych osób – przedsiębiorczości społecznej. Wyniki badań wskazują,

że rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi (…) powoduje obniżenie
poziomu objawów choroby, ogranicza czas hospitalizacji, zdecydowanie poprawia stan zdrowia chorych (….), a dla samych chorych praca jest synoni-
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mem zdrowia psychicznego1. Osoby z zaburzeniami psychicznymi należą do grup beneficjentów,
które mają największe trudności w znalezieniu
i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku
pracy. Są to też osoby w wysokim stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Wskazuje się, że brak odpowiedniej do potrzeb
liczby stanowisk pracy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi związany jest z nieufnością oraz
stygmatyzacją i dyskryminacją, dostrzegalną
w wielu obszarach życia społecznego, w tym na
rynku pracy. Ponadto osoby chore psychicznie
najczęściej długotrwale korzystają z rożnych form
pomocy pieniężnej, które udzielane są z powodu
braku możliwości uzyskiwania dochodów z pracy.
Obawy beneficjentów przed utratą świadczeń
pieniężnych (rent socjalnych, zasiłków z pomocy
społecznej) istotnie osłabiają motywację do podjęcia zatrudnienia.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest obecnie
w obszarze zatrudnienia subsydiowanego (zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii
zajęciowej, zakłady pracy chronionej, przedsiębiorstwa społeczne), a także w oparciu o oferty
otwartego rynku pracy. Podkreśla się, że tak funkcjonujący system rehabilitacji społecznej i zawodowej nie spełnia oczekiwań, ponieważ z uwagi
na małą liczbę podmiotów prowadzących tego
rodzaju rehabilitację, zaspokojenie potrzeb w tym
zakresie jest niewystarczające.
Na ok. 4,2 mln osób prawnie niepełnosprawnych
w Polsce – tylko 16% (654 tys. osób) deklaruje
aktywność zawodową2. Pozostałe 84% niepełnosprawnych to osoby bierne zawodowo, które
z różnych powodów, w tym znacznego stopnia
niepełnosprawności, nie podejmują i nie poszukują zatrudnienia. Z badań wynika, że spośród
wszystkich osób z zaburzeniami psychicznymi ok.
75% powinno zostać włączonych w programy pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej3. Szacunkowa
1 H. Kaszyński, H. Kaszyński, Osoby chore psychicznie
jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rynku pracy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006, s. 13
.http://www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/
Raporty/HKaszynski_raport_dot_osob_chorych_psychicznie.pdf (10.10.2011 r., godz. 940)
2 Stan zdrowia ludności Polski w 2008 r., GUS http://
www.stst.gov.pl/cps/xbcr/gus/PUBL_20_stan_zdrowia_2009.pdf (16.11.2011, godz. 1200)
3 Tamże, s. 5

liczba osób wymagających tego rodzaju rehabilitacji
wynosi 1 118 132 w Polsce, a w woj. opolskim 23 7004.
Jednocześnie na podstawie danych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej ustalono, że w 2010 r.:
• liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej
w kraju wynosiła 20 000 (w woj. opolskim 428,
w tym osób z zaburzeniami psychicznymi
było 342);
• w zakładach aktywności zawodowej były
2 122 miejsca (w woj. opolskim 100, w tym 60
osób z zaburzeniami psychicznymi);
• w środowiskowych domach samopomocy
przebywały 20 434 osoby (w woj. opolskim
521 osób – wszystkie z zaburzeniami psychicznymi);
• w zakładach pracy chronionej zatrudnionych
było 188 800 osób (w woj. opolskim 2 881,
w tym 353 z zaburzeniami psychicznymi).
Oznacza to, że aktualna liczba miejsc zajmowanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi
(lub uczestników/zatrudnionych) do wyliczonej
liczby osób wymagających aktywizacji społecznej
i zawodowej w woj. opolskim jest dalece niewystarczająca. Wskaźniki zaspokojenia potrzeb (podobnie jak w kraju) wynoszą:
• 1,4% w warsztatach terapii zajęciowej;
• 0,3% w zakładach aktywności zawodowej5 ;
• 2,2% w środowiskowych domach samopomocy;
• 1,5% w zakładach pracy chronionej.
Ponadto instytucje prowadzące aktywizację
zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi
w niewielkim stopniu przygotowują te osoby do
pełnienia ról społecznych i zawodowych, ograni4 Przyjmując na podstawie dostępnych danych statystycznych, że średnioroczne tempo wzrostu osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 1,1% dla Polski i 2,3% dla
woj. opolskiego, oszacowano liczbę tych chorych, która
w kraju wynosi obecnie 1 361,2 tys., a w woj. opolskim
28,8 tys. osób. Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).
Zob. szczegółowe wyliczenia w opracowaniu OIS System wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie w województwie opolskim – stan aktualny i docelowy do 2025 r.
Domy pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie
chorych oraz środowiskowe domy samopomocy dla zburzonych psychicznie. http://ois.rops-opole.pl/download/
ANALIZA-psychicznie%20chorzy-2011-OIS_.pdf
5 Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym,
MPiPS, Warszawa 2010, s. 76-79 http://Rynek_pracy_zabezpieczenie_2010.pdf

czając tym samym możliwości ich uczestnictwa
w życiu społecznym. Obecnie prowadzone działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
mają bardziej charakter opiekuńczy niż integracyjny, a brak skoordynowanych działań powoduje
rozproszenie lub całkowity brak efektów. Wzrost
zatrudnienia osób zaburzonych psychicznie zależy przede wszystkim od aktywności samorządu
terytorialnego, tj. opracowania i realizacji regionalnych, gminnych i powiatowych programów
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Należy także rozwijać nowe metody aktywizacji
społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, w tym przede wszystkim przedsiębiorczość
społeczną. Skierowana jest ona do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla
których udział w spółdzielni socjalnej to często
jedyna forma aktywności społeczno-zawodowej.
Aktywizację zawodową i społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzą obecnie instytucje publiczne (należące do systemów pomocy
i integracji społecznej lub rynku pracy) oraz podmioty należące do III sektora. Są to:
a) warsztaty terapii zajęciowej (w 2009 r. w kraju
funkcjonowały 653 WTZ-y, w których uczestniczyło ok. 20 tys. osób niepełnosprawnych,
w tym ok. 80% osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie woj. opolskiego działa obecnie
15 WTZ-ów, w których uczestniczy 428 osób);
b) środowiskowe domy samopomocy (w 2010 r.
w Polsce było 640 środowiskowych domów
samopomocy na ogółem 20 434 miejsca. Liczba miejsc w ŚDS-ach w woj. opolskim wynosi
521);
c) zakłady aktywności zawodowej (w 2009 r.
w kraju funkcjonowało 61 zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnionych
było 2 122 osoby niepełnosprawne. W woj.
opolskim działają dwa zakłady aktywności
zawodowej: w Opolu i Branicach, w których
zatrudnionych jest łącznie 100 osób, w tym 60
osób z zaburzeniami psychicznymi);
d) zakłady pracy chronionej (w Polsce jest 2100
zakładów pracy chronionej, w których zatrudnionych jest 189 tys. osób niepełnosprawnych.
W woj. opolskim działają obecnie 24 zakłady
pracy chronionej, w których zatrudniono 2
881 osób niepełnosprawnych, w tym 353 osoby z zaburzeniami psychicznymi);
e) centra integracji społecznej (w 2009 r. w kraju
było 59 centrów integracji społecznej. W woj.

opolskim funkcjonują obecnie 2 CIS-y: w Byczynie i Strzelcach Opolskich);
f ) kluby integracji społecznej (w 2009 r. było
w kraju ok. 300 klubów integracji społecznej.
Obecnie w woj. opolskim działa 12 KIS-ów.
W centrach i klubach integracji społecznej
uczestnikami rehabilitacji społeczno-zawodowej są głównie osoby bezrobotne i bezdomne, a tylko nieznaczny odsetek stanowią
osoby z zaburzeniami psychicznymi);
g) spółdzielnie socjalne (w październiku 2011 r.
w woj. opolskim zarejestrowano 12 spółdzielni socjalnych - łącznie w kraju 220. W porównaniu do innych województw stawia to region
w grupie najbardziej dynamicznych w Polsce;
na każde 100 tys. mieszkańców wskaźnik
liczby spółdzielni socjalnych w Polsce wynosi
0,6%, a w woj. opolskim 1,2%)6;
h) ośrodki pomocy społecznej i powiatowe
centra pomocy rodzinie (dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzą doradztwo zawodowe w zakresie funkcjonowania na rynku
pracy, a także działania zapobiegające negatywnym skutkom zaburzeń psychicznych);
i) organizacje pozarządowe działające w obszarze aktywizacji zawodowej osób psychicznie chorych. Liczba aktywnie działających
organizacji pozarządowych w woj. opolskim
wynosi ok. 2 500, w tym w obszarze pomocy
i integracji społecznej działa ok.1 300).
Celem zwiększenia dostępności różnych form aktywizacji zawodowej i społecznej, dostosowanych
do indywidualnych potrzeb osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym zatrudnienia wspieranego
w formie przedsiębiorczości społecznej, winno się
m. in.:
• inicjować rozwój sytemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez zwiększenie liczby
podmiotów realizujących te zadania;
• pobudzać rozwój form aktywizacji społecznej
i zawodowej;
• upowszechniać środowiskowy i zintegrowany
model wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
który w optymalny sposób wykorzystuje różne instrumenty aktywizacji (pomocy społecznej, rynku pracy, III sektora), przy wzmocnieniu współpracy z instytucjami służby zdrowia;
• monitorować i analizować działania samorządu terytorialnego w zakresie aktywizacji
6 C. Miżejewski, M. Ołdak, Ekonomia społeczna w woj.
opolskim. Bilans otwarcia, Opole 2010 s. 6-7.
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zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
wspierać finansowo i organizacyjne podmioty realizujące aktywizację zawodową i społeczną osób
zaburzonych psychicznie;
zwiększać zakres współpracy z III
sektorem oraz wzmacniać znaczenie i udział w tych działaniach
wolontariatu;
promować aktywizację zawodową i społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez
prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej
do pracodawców, promującej
zatrudnienie osób z zaburzeniami
psychicznymi;
prowadzić działania profilaktyczne
w zakresie przeciwdziałania stygmatyzacji i utraty pracy przez osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Źródło: opracowanie własne
ROPS w Opolu

Artykuł
„Wolontariat a współtworzenie aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego”

T

ytuł niniejszego artykułu w szerszej interpretacji wskazuje na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o relacje między wolontariatem
z aktywnym społeczeństwem obywatelskim.
Obydwa pojęcia – to jest wolontariat i społeczeństwo obywatelskie – funkcjonują w terminologii
procesów społecznych od dawna. Czym są owe
procesy? Etiologia pojęcia wolontariat wskazuje,
że jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali
wolontariat w znaczeniu zbliżonym do teraźniejszego był Pierre Ceresole (szwajcarski pacyfista).
To twórca pierwszego obozu – Service Civil Volontaire – który był reakcją na wydarzenia związane
z I wojną światową. Pierre Ceresole zaangażował
ochotników spośród krajów walczących ze sobą
podczas wojny, aby odbudowali wspólnie wioskę
w pobliżu Verdun („Pomaganie nakręca mnie”
Informator dla wolontariuszy, Warszawa 2008).
Był to niewadliwie przejaw dobrowolnej pracy na
rzecz innych. Pojecie wolontariat pochodzi z języka łacińskiego i jest tłumaczone jako przymiotnik:

mgr Dorota Piechowicz – Witoń - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- doradca ds. trzeciego sektora, Uniwersytet
Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
– doktorantka, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu /Wydział Pedagogiczny/ - pracownik naukowo - dydaktyczny.

ochotniczy, dobrowolny. Oznaczało ochotnika,
który bez wynagrodzenia zaznajamia się z zawodem (praktykant) jak również ochotnika w wojsku.
Jak wolontariat definiowany jest współcześnie?
Podkreślenia wymaga fakt, że działalność wolontariacka znalazła prawne uregulowanie w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Wolontariat
rozumiany jest jako dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych wykraczająca
poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Co dokładnie oznacza ta definicja?
Praca wolontariacka jest związana z pewnymi
specyficznymi czynnikami. Jest to praca dobrowolna, czyli kluczowa jest tutaj własna, niczym
nie przymuszona wola danej jednostki do podejmowania aktywności wolontariackiej. Innymi
słowy do „bycia wolontariuszem” nie można nikogo zmusić. Patrząc dalej, za wolontariat nie będą
uznane inne formy podobnej aktywności co do

zakresu działania ale pozbawione właśnie czynnika dobrowolności. Takim przykładem są praktyki
studenckie, które w myśl przepisów nie mogą być
uznane za wolontariat bowiem nie jest to działalność dobrowolna. Dany student jest zobligowany do podjęcia i zrealizowania praktyk zgodnie
z planem i siatką godzin na danym kierunku studiów. Praktyka jednak pokazuje, że wiele uczelni
stosuje zamiennie pojęcie praktyk i wolontariatu,
ba niektóre wprost łączą nazwę praktyki dopisując w podtytule wolontariat. Sprawa jest sporna
i dyskusyjna z wielu powodów. Z własnego doświadczenia wydaje mi się, że kwestia dobrowolności jest tutaj kluczowa, chodzi o postawienie
jasnych granic między praktyką studencką a wolontariatem. Spójrzmy jednak dalej w definicje
wolontariatu. Oprócz dobrowolności mowa jest
o bezpłatnym świadczeniu usług przez wolontariusza na rzecz korzystającego. Wolontariat jest
zatem pracą, za którą wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia. Rzecz jasna możliwe są różnorakie sposoby gratyfikacji i wyrażania uznania
dla wolontariuszy jednak nie ma to absolutnie
związku z przekazywaniem wolontariuszom
środków finansowych. Praca wolontariusza nie
jest bowiem świadczeniem pracy w myśl Kodeksu Pracy. Wreszcie wolontariat to praca świadoma, przy czym świadomość tą rozumieć należy
jako dobry stan psychofizyczny pozwalający na
pozytywne i bezpieczne działanie na rzecz lokalnego środowiska. Zatem wolontariusz to osoba,
która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 roku). Czy aktywność
wolontariacka wpisuje się w ideę społeczeństwa
obywatelskiego? Społeczeństwo obywatelskie
to przecież społeczeństwo, które charakteryzuje
się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji
oraz określania i osiągania wyznaczonych celów
(„Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, Piotr Broda – Wysocki, IPiSS,2003).
Co ważne aktywność ta, pozbawiona jest impulsów ze strony władzy państwowej. Jest tak dlatego, że idealnym stanem społeczeństwa obywatelskiego jest działalność niezależna od instytucji
państwowych, co nie oznacza wcale rywalizacji
lecz dobrze rozumiane współdziałanie i partnerstwo. Społeczeństwo obywatelskie ma świadomość potrzeb i problemów swoich członków jak

również posiada świadomość jak dane potrzeby
zaspokajać. Specyficzną cechą takiego społeczeństwa jest poczucie odpowiedzialności za wspólne
dobro społeczne. Po krótkiej analizie definicji
wróćmy do kluczowego pytania o wzajemne relacje między wolontariatem a społeczeństwem
obywatelskim. Wśród przejawów społeczeństwa
obywatelskiego wskazać można ogólnie rozumianą aktywność społeczną, organizacje pozarządowej czyli tzw. trzeci sektor, samorządność, współpracę dla dobra wspólnoty i właśnie wolontariat.
Zatem społeczeństwo obywatelskie jest zdecydowanie pojęciem szerszym, którego składową jest
aktywność wolontariacka.
Co składa się na proces aktywności wolontariackiej? Z jednej strony mamy wolontariuszy, a z drugiej podmioty, które zgodnie z wspomnianą już
ustawą, uprawnione są do korzystania ze świadczeń wolontariuszy. Podmioty uprawnione do
korzystania ze świadczeń wolontariuszy:
• Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje)
• Organy administracji publicznej (np. ministerstwa, starostwa, gminy itp.) oraz jednostki
organizacyjne podległe lub przez te organy
nadzorowane (np. szpitale, szkoły, biblioteki,
muzea, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.)
• Kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne (np. parafie, Caritas Polska)
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (np. Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich)
Ze względu jednak na niezarobkowy charakter
pracy wolontariackiej istnieją podmioty, które
są wyłączone z możliwości współpracy z wolontariuszami. Kto nie może korzystać ze świadczeń
wolontariuszy:
• w/w podmioty uprawnione, jeżeli angażowałyby wolontariuszy przy pracach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
• podmioty komercyjne, nastawione na zysk
(cały sektor biznesu)
Dobrze zorganizowany, koordynowany i promowany wolontariat przynosi ogromne korzyści dla
społeczności. Biorąc pod uwagę podmioty pozarządowe można powiedzieć, że wolontariusze:
- wprowadzają nowy wymiar do organizacji, mają

BIULETYN INFORMACYJNY - grudzień 2011

25

BIULETYN INFORMACYJNY - grudzień 2011

26
nowe pomysły, nie są ograniczeni strukturą
organizacji przez co najczęściej łatwiej im prezentować innowacyjne pomysły
- tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych w działania tejże organizacji
- zwiększają wiarygodność działań organizacji
bowiem skoro poświęcają swój wolny czas na
wsparcie dla organizacji, to dla opinii publicznej oznaczać może, że organizacja jest godna
zaufania i realizuje cele społecznie użyteczne.
Warto dodać, że wolontariusze mimo, że co do
zasady ich praca jest uzupełniająca to jednak
trudność zadań jest bardzo rozległa. Wolontariusze mogą przecież opracowywać wnioski
konkursowe, starać się o granty a przez to
pozyskiwać fundusze na działania organizacji. Sektor pozarządowy to specyficzna grupa
podmiotów jednak warto wskazać korzyści
jakie może przynieść rozwijanie wolontariatu
w podmiotach odpowiadających za pomoc
i integrację społeczną. W Polsce zwłaszcza
Ośrodki Pomocy Społecznej są żywo zainteresowane angażowaniem swoich klientów w aktywność wolontariacką jako pierwszy krok lub
powrót na rynek pracy. Korzyści tkwią nie tylko
w powrocie na rynek pracy. Osoby korzystające ze wsparcia instytucji pomocy i integracji
społecznej dzięki włączeniu się w działalność
wolontariacką mogą:
- powrócić do aktywności społecznej, rodzinnej
i zawodowej
- otrzymać wsparcie ze strony innych wolontariuszy (tzw. grupy wsparcia)
- stopniowo zrywać z rolą tylko i wyłącznie klienta pomocy społecznej i starać się samostanowić o sobie
- wykorzystywać podczas pracy wolontariackiej
wiedzę zdobytą podczas szkoleń i warsztatów
(wiedza i umiejętności).
Z kolei jeżeli spojrzymy na korzyści jakie niesie
ze sobą aktywizacja w wolontariat podopiecznych np. Ośrodków Pomocy Społecznej to może
się okazać, że stanowi to:
- wsparcie dla pracowników socjalnych (wzbogacenie pracy socjalnej)
- wzbogacenie oferty instytucji pomocy społecznej (np. grupy samopomocowe, świetlice,
organizacja czasu wolnego dla różnych grup
wiekowych)
- zwiększenie atrakcyjności oferty podmiotu

oraz odchodzenie od stereotypu pomocy społecznej jako źródła tylko i wyłącznie świadczeń
finansowych.
Biorąc pod uwagę rok 2011, uznany przez Komisję Europejską za Rok Wolontariatu, staje się
naturalne promowanie i rozwijanie idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa w ogóle, tytułowego społeczeństwa
obywatelskiego. Nie oznacza to wcale, że działania te nie były podejmowane wcześniej. Chodzi
jednak o fakt, że obecny rok sprzyja tego rodzaju
inicjatywom. Promocja wolontariatu nie jest
procesem łatwym, nadal bowiem funkcjonuje
w społeczeństwie wiele mitów i stereotypów
dotyczących wolontariatu. Szczególnie istotne
wydaje się edukowanie w zakresie wolontariatu
już od najmłodszych lat. Być może rozwiązaniem
może być włączenie wolontariatu jako obowiązkowego przedmiotu do szkół (nad czym dyskusja trwa, portal www.ngo.pl ). Jedno jest pewne,
analizując wolontariat nie da się oderwać go od
społeczeństwa obywatelskiego bo przecież właśnie aktywność i zdolność do pomocy innym jest
jednym z jego przejawów. Ważne jednak abyśmy
działając w obszarze wolontariatu mieli rzetelne
podstawy prawne i doświadczenie bowiem koordynacja wolontariatu wpływa bardzo mocno na
jego ogólny wizerunek i efekty w danej społeczności. Wolontariat świadczony przez klientów
instytucji pomocy i integracji społecznej jest najbardziej skuteczny jeśli jest jedną z integralnych
części programu aktywizacji społecznej i zawodowej np. w ramach Klubu Integracji Społecznej
czy Centrum Integracji Społecznej. Wolontariat
to niestety wciąż niedocenianie narzędzie aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Dlaczego tak się dzieję, że wolontariat nie znajduje
właściwego miejsca w tym obszarze? Powodów
jest co najmniej kilka. Dla mnie osobiście za priorytetowe wydaje się zadanie edukowania ogółu
społeczności na temat tej formy aktywności jak
również prowadzenie profesjonalnej i specjalistycznej koordynacji wolontariatu. Tylko wówczas rezultaty będą adekwatne do potrzeb!
(tekst powstał w oparciu o prelekcje podczas seminarium
nt. „Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego – dobre praktyki”, 2425.11.2011, Krapkowice)

KONKURS PLASTYCZNY
Sport, nauka i sztuka
jako alternatywne metody spędzania czasu wolnego

JEST ALTERNATYWA
1 miejsce: Monika Farion - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie
Kategoria wiekowa: gimnazjum 1-3 kl

1 miejsce: Martyna Sykuła - GZS SP Nr 3 w Ozimku
Kategoria wiekowa: klasy 4-6 Szkoły Podstawowej

1 miejsce: Magdalena Szelewska PSP nr 2 w Opolu
Kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowe

Projekt „Jest alternatywa” jest współfinansowany przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”
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INSPIRACJA KSZTAŁCENIE DZIAŁANIE
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