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Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej oddaje w Państwa ręce raport, który 

jest podsumowaniem informacji zebranych wśród ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich 

województwa małopolskiego. 

Bananie, na podstawie którego powstał niniejszy raport jest cyklicznym 

przedsięwzięciem Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w związku  

z  obowiązkiem sporządzania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej nałożonym na 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapisami „Zasad przygotowywania, 

realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych 

Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” (wytycznych Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego) oraz artykułu 21 pkt. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zespół 
Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej 
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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 
 

BO beneficjent ostateczny 

CIS centrum integracji społecznej 

DPS dom pomocy społecznej 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IP Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013  

w Województwie Małopolskim (Departament Polityki Regionalnej Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego) 

IP2 Instytucja Pośrednicząca II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 

2013 w Województwie Małopolskim (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) 
KIS Klub Integracji Społecznej 

KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego 

MOPS miejski ośrodek pomocy społecznej powiatu grodzkiego 

MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

ON osoby niepełnosprawne 

OAO ośrodek adopcyjno - opiekuoczy 

OPS ośrodek pomocy społecznej 

PAL program aktywności lokalnej 

PCPR powiatowe centrum pomocy rodzinie 

PEAD Europejski Program Pomocy Żywnościowej (Programme Europeen d’Aide aux 

Demunis – franc.) 

PFRON Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PO KL (Program) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013  

POW placówka opiekuoczo - wychowawcza 

PUP powiatowy urząd pracy 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

„Zasady …” „Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013”   
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WPROWADZENIE 
 

Założenia: 

Badanie zostało przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, projekt 

systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Przedsięwzięcie jest badaniem cyklicznym, które skupia się wokół dwóch podstawowych celów: 

I. Dostarczanie informacji dla: 

 Instytucji Pośredniczącej w celu przygotowania dokumentu regulującego zasady 

efektywnego wydatkowania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (PO KL), a w nim regionalnego Priorytetu VII: Promocja Integracji 

Społecznej, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej” oraz 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie”; 

 Instytucji Pośredniczącej II  stopnia wspierającej efektywne wykorzystanie środków unijnych 

w projektach systemowych pomocy społecznej z obszaru aktywnej integracji; 

 projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i 

doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL – 

„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”) służącego szkoleniu 

pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej województwa małopolskiego w 

zakresie rozwoju form aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej oraz poprawy systemów 

zarządzania tymi jednostkami w celu dostosowania go do potrzeb beneficjentów. 

  

II. Bilansowanie potrzeb pomocy społecznej – w celu określenia występujących barier oraz 

identyfikacji kierunków zmian w kontekście realizacji ustawowych zadao pomocy społecznej 

przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w regionie. 

Opracowanie podzielono na dwie części, zgodnie z celami określonymi w badaniu. Pierwsza 

częśd dotyczy zagadnieo istotnych przede wszystkim dla wdrażania Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce. Natomiast druga częśd opracowania zawiera analizę 

efektywności pomocy społecznej w regionie. Należy jednak podkreślid, iż obie części raportu identyfikują 

zaplecze niezbędne do realizacji zadao, których dotyczą, sposób ich prowadzenia oraz określają 

przeszkody utrudniające ich prawidłowe wypełnianie, czy wręcz podejmowanie w ogóle. 
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Uwagi metodologiczne:  

 Projekt badawczy został zrealizowany za pomocą kwestionariusza ankiety. W styczniu 2011 roku 

rozesłano drogą pocztową oraz mailową ankietę do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w 

Województwie.  

 W badaniu wzięły udział wszystkie podstawowe gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej w  

Małopolsce – 179 ośrodków pomocy społecznej, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 3 

miejskie ośrodki pomocy społecznej miast na prawach powiatów. Łącznie badaniem objęto 201 

jednostek pomocy społecznej w regionie. 

 Ze względu na cykliczny charakter badania narzędzie badawcze zostało przygotowane w oparciu o 

ubiegłoroczny kwestionariusz. W ankiecie są  jednak poruszane i nowe kwestie. Wynikają one z 

dostosowania pytao do bieżącej sytuacji. Mimo, iż kwestionariusz ankiety zawierał w większości 

pytania zamknięte, przy wielu zagadnieniach pozostawiano możliwośd poszerzenia kafeterii poprzez 

wpisywanie własnych opinii w kategorii „inne”, by uwzględnid wszystkie możliwe odpowiedzi.  

 Cykliczny charakter badania oraz powtarzalnośd pytao ankiety umożliwiły także dokonanie porównao 

pomiędzy latami w poszczególnych obszarach tematycznych.  

 Projekt narzędzia badawczego został skonsultowany z zespołem projektu systemowego Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej”, dla którego badanie stanowid ma podstawę dalszej realizacji. 

 Dla osiągnięcia założonych celów badawczych kwestionariusz ankiety zawierał następującą 

problematykę: 

I. „Strategie rozwiązywania problemów społecznych” – posiadanie lokalnych strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, koocowy rok obowiązywania tych dokumentów oraz 

działania jakie są podejmowane w przypadku zakooczenia okresu obowiązywania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych lub braku tego dokumentu; 

II. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – realizacja” – sposób organizacji projektów 

systemowych w ramach aktywnej integracji, a także podstawowe trudności oraz doświadczenia 

w tym obszarze oraz preferowane narzędzia aktywnej integracji (programy aktywności lokalnej 

oraz programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - w przypadku 

powiatów) i stosowane w nich instrumenty; 

III. „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną” – wdrażanie systemów profilaktycznych w 

jednostkach samorządowych województwa; 

IV. „Programy celowe” – wdrażanie programów rządowych i innych programów wynikających z 

rozeznanych potrzeb gmin i powiatów regionu; 

V. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadao pomocy społecznej” – zasięg i 

jakośd współdziałania z trzecim sektorem przy realizacji ustawowych zadao; 

VI. „Środki finansowe na realizację zadao pomocy społecznej” – poziom zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację świadczeo; 

VII. „Kadra pomocy społecznej” – liczebnośd kadry obsługującej realizowane zadania i potrzeby w 

zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników; 

VIII. „Potrzeby szkoleniowe” – potrzeby edukacyjne pracowników; 

Narzędzie badawcze zastosowane w badaniu to trzy wersje kwestionariusza, dostosowane 

do specyfiki zadao realizowanych przez jednostki objęte badaniem. Szczegółowe kwestie zawarte w 

pytaniach były zróżnicowane w zależności od specyfiki zadao realizowanych przez dany typ 
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jednostki. Ankietę dla gmin i powiatów różni głównie Dział III, który w kwestionariuszu 

adresowanym do jednostek gminnych dotyczy „Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 

rodziną”, a w ankietach powiatowych „Specjalistyczne poradnictwo”. Z kolei ankieta skierowana do 

powiatów grodzkich (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) uwzględnia fakt realizacji przez nie zarówno 

zadao gminnych, jak i powiatowych.  

 W opracowaniu specyficznie będą traktowane miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów 

grodzkich, gdyż mają one znaczny wpływ na całościowy obraz sytuacji i wartości średnie. Należy 

także dodad, iż w zestawieniach opisujących zadania gminne figurują one w grupie gmin, w 

zestawieniach traktujących o zadaniach powiatowych zestawiane są z powiatami. Ponadto wszędzie 

tam, gdzie to było możliwe, dane dotyczące tych jednostek prezentowane były odrębnie. 

 Pytania ankiety dotyczyły zarówno roku zamkniętego tj. 2010, jak i roku bieżącego tj. 2011 oraz 

planów na dalsze lata realizacji projektów systemowych gminnych i powiatowych jednostek 

pomocy społecznej w Małopolsce (do 2012 r.).  

 W związku ze 100% zwrotem ankiet analizę wyników przeprowadzono w oparciu o dane ze 

wszystkich małopolskich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i 

miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich. 

 Nie wszystkie dane nadesłane przez ankietowane jednostki miały tą samą jakośd, gdyż nie zawsze 

jednostki odpowiedziały na każde pytanie ankiety. Szczegółowe dane dotyczące ilości jednostek, 

które odpowiadały na poszczególne pytania ankiety zawarte są w dalszej części opracowania, w 

kolejno analizowanych kwestiach. 
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WNIOSKI 
 

Kolejne cykliczne badanie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej „Beneficjenci 

Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce – realizacja projektów 

systemowych oraz innych zadao pomocy społecznej. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

2011” zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2011 r. wśród wszystkich ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w regionie (łącznie 201 jednostek). 

Podsumowanie zebranego w jego trakcie bogatego materiału badawczego zostanie przedstawione w 

podziale na dwie części, analogicznie do przedstawionych we wprowadzeniu dwóch głównych celów 

badania.  

CZĘŚD I 

Pierwsza częśd podsumowania zawiera informacje związane z realizacją Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ośrodki pomocy społecznej (Poddziałanie 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki), powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2) i miejskie 

ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich (Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2), a także projekt 

systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Szkolenie i doskonalenie 

zawodowe kadr pomocy społecznej” (Poddziałanie 7.1.3). Wypływające z tej części badania wnioski – 

istotne dla wsparcia realizacji PO KL w regionie w obszarze Priorytetu VII „Promocja integracji 

społecznej” – są następujące: 

I. Obecnie (w 2011 r.) nie ma trudności ze spełnieniem wymogu merytorycznego uczestnictwa w 

Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w jednostkach realizujących projekty systemowe w 

Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 Priorytetu VII. Obowiązujące strategie rozwiązywania problemów 

społecznych funkcjonują w zdecydowanej większości jednostek samorządowych (w 187 z 201 

jednostek). W kilkunastu  jednostkach (12 gminach, 1 powiecie ziemskim i 1 powiecie grodzkim), 

w których obecnie takie dokumenty nie obowiązują, gdyż zakooczył się okres ich 

programowania, prowadzone są prace zmierzające do przyjęcia stosownego dokumentu i będą 

zakooczone do kooca bieżącego roku. 

Ważną informacją – z punktu widzenia monitorowania realizacji Programu – jest fakt, iż w 

większości jednostek gminnych i powiatowych (168, tj. 89,8%), które posiadają aktualną 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, nie będzie potrzeby przyjmowania kolejnego 

dokumentu strategicznego w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres ich 

obowiązywania obejmuje bowiem rok 2013 lub nawet lata późniejsze.  

Wydaje się jednak, iż jednostkach, w których dokumenty strategiczne przestaną obowiązywad w 

latach 2011 - 2012 (19 gmin) oraz w 2013 roku (92 jednostki, w tym 83 w gminach, 8 w 

powiatach ziemskich i 1 w powiecie grodzkim) wskazany jest monitoring działao 

podejmowanych w celu opracowania kolejnego dokumentu strategicznego tak, aby brak 

aktualnej strategii rozwiązywania problemów społecznych nie stał się barierą w realizacji 

projektów systemowych w kolejnych latach. 

II. Wymóg organizacyjny stawiany beneficjentom Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, czyli jednostkom realizującym zadania powiatowe (powiatowym centrom pomocy 
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rodzinie i miejskim ośrodkom pomocy społecznej powiatów grodzkich) dotyczący zatrudniania co 

najmniej jednego pracownika pełniącego funkcję doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w 

jednostce, jest obecnie spełniany przez wszystkie jednostki powiatowe, zarówno ziemskie jak i 

grodzkie. Tym samym beneficjenci Poddziałania 7.1.2 wywiązali się ze wskazanego w „Zasadach 

…” terminu wypełnienia wymogu organizacyjnego. 

Porównując obecnie zdiagnozowaną sytuację w tym zakresie z poprzednimi latami należy 

zauważyd, iż dopiero po trzech latach uczestnictwa w Programie wszystkie powiatowe jednostki 

pomocy społecznej  spełniły wymóg organizacyjny uczestnictwa w nim (w roku 2008 w żadnej 

jednostce powiatowej w regionie nie zatrudniano takich specjalistów, a w latach 2009 i 2010 – w 

6 jednostkach powiatowych).  

III. Bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w zakresie spełniania wymogu organizacyjnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (a jednocześnie ustawy o pomocy społecznej) przez 

beneficjentów Poddziałania 7.1.1 (jednostki realizujące zadania gminne, tj. ośrodki pomocy 

społecznej i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich), który dotyczy 

zatrudniania pracowników socjalnych w proporcji: 1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkaoców 

gminy, nie mniej niż 3 takich pracowników w jednostce. W 2011 r. spełnia go 127 gminnych 

ośrodków pomocy społecznej (70,9%) oraz wszystkie trzy miasta na prawach powiatów. 

Analizując sytuację w poszczególnych powiatach Małopolski można wyróżnid takie, w których 

każdy ośrodek pomocy społecznej spełnia wymóg organizacyjny Programu (powiaty: olkuski, 

chrzanowski i gorlicki). Na pozostałych obszarach sytuacja w tym zakresie jest zróżnicowana. 

Najmniej korzystną sytuację w zakresie zatrudniania pracowników socjalnych można 

zaobserwowad w powiatach: tatrzaoskim, nowotarskim i tarnowskim. 

Dodatkowo w badaniu 11 OPS deklaruje, iż do kooca 2011 osiągnie wymagane w Programie 

wskaźniki dotyczące zatrudnienia pracowników socjalnych. Tym samym problem z dalszą 

realizacją PO KL może wystąpid w 34 jednostkach gminnych, które nie spełniają i nie deklarują 

spełnienia w tym roku omawianych wymogów. Należy dodad, iż problem ze spełnianiem 

ustawowego wymogu dotyczącego zatrudniania pracowników socjalnych obecnie występuje  

dodatkowo jeszcze w siedmiu ośrodkach pomocy społecznej (z dziewięciu) nierealizujących 

Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. 

Porównując wyniki obecnie analizowanego badania (2011 r.) z wynikami badao z poprzednich lat 

zwraca uwagę ciągła poprawa sytuacji w zakresie zatrudniania pracowników socjalnych. Dotyczy 

to zarówno stałego wzrostu odsetka jednostek gminnych zatrudniających nie mniej niż trzech 

pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej, jak i sytuacji w zakresie zatrudniania 

pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkaoców. O ile na koniec 2008 r. 65 

jednostek gminnych spełniało dwa elementy wymogu organizacyjnego, a w 2009 r. 72 jednostki, 

o tyle na koniec 2010 r. 127 ośrodków pomocy społecznej sprostało wymogom PO KL, a 

kolejnych 11 jednostek deklaruje ich wypełnienie do kooca 2011 r.  

Mimo widocznej (zwłaszcza w 2010 r.) poprawy sytuacji w zakresie spełniania wymogu 

organizacyjnego realizacji projektów systemowych z obszaru aktywnej integracji w małopolskich 

gminach, istnieje koniecznośd dalszych działao zmierzających do spełnienia owych wymogów 

przez wszystkich uczestników Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
 

IV. Realizatorom projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oprócz stawianych wymogów: merytorycznego, organizacyjnego i finansowego wymogu 

zalecana jest zapisami „Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 
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Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 

formalna współpraca z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy. W trakcie 

realizacji badania (2011 r.) zalecenie to spełniały 94 ośrodki pomocy społecznej (52,5%) oraz 

wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej miast na prawach powiatów (podczas gdy w 

2010 r. – 67 gmin i 3 miasta na prawach powiatu). Dodatkowo deklarację podpisania tego 

rodzaju umowy złożyły w badaniu 34 jednostki gminne (tj. 19,0%). Okres obowiązywania umów 

o współpracę pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy jest 

jednak dośd różny. Największa częśd OPS z grupy posiadających porozumienia (29 jednostek, tj. 

30,0%) i dwa z trzech MOPS powiatów grodzkich posiadają umowy z powiatowym urzędem 

pracy nie określające ram czasowych ich obowiązywania. 10 jednostek gminnych (10,6%) 

zawarło stosowne porozumienia do 2012 r., tj. na czas realizacji aktualnego projektu 

systemowego, a 6 OPS (tj. 6,4%) i 1 MOPS powiatu grodzkiego podpisały umowę z PUP do 2013 

r. W 3 ośrodkach pomocy społecznej (3,2%) stosowne dokumenty będą obowiązywad tylko do 

kooca tego roku (2011). Natomiast 46 OPS ( 48,9%) nie podało w ankiecie czasu obowiązywania 

formalnych porozumieo pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a właściwymi terytorialnie 

powiatowymi urzędami pracy. 

Mimo, iż wielu ośrodków pomocy społecznej nie wypowiedziało się na temat czasu 

obowiązywania formalnych porozumieo z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy 

można wnioskowad, iż sytuacja w tym zakresie uległa zmianie w porównaniu z 2010 r., kiedy 

większośd ośrodków pomocy społecznej podpisywała z właściwym terytorialnie powiatowym 

urzędem pracy jednoroczne umowy. Warto wspomnied, że we wnioskach z badania w 2010 r. 

postulowano zawiązywanie współpracy na dłuższy okres, a projekt Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Krakowie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” 

promował takie rozwiązania w 2010 r. 

Należy dodad, iż wśród 85 jednostek gminnych (47,5%), które do tej pory nie podpisały 

porozumieo z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy, 34 planują podpisad 

stosowny dokument. Większośd z nich (28 ośrodków pomocy społecznej) zaplanowała to 

przedsięwzięcie na początek tego roku.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększa się liczba funkcjonujących porozumieo pomiędzy 

ośrodkami pomocy społecznej i właściwymi powiatowymi urzędami pracy (z 67 do 97) oraz 

zmniejszyła się liczba powiatów, na terenie których nie ma zawartego żadnego porozumienia (z 

siedmiu do dwóch). Wydaje się, iż spory wpływ na poprawę sytuacji w tym zakresie miały usługi 

szkoleniowe i doradcze oferowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

Mimo znacznej poprawy sytuacji ciągle wydaje się, iż postulat podnoszony w poprzednich 

badaniach (w 2009 r. i 2010 r.) jest nadal aktualny. Aby zachęcad jednostki gminne do 

współpracy z właściwymi terytorialnie urzędami pracy zasadnym jest szerokie promowanie 

płynących z niej korzyści (np. poprzez organizowanie wspólnych spotkao obu typów jednostek, 

promocję dobrych praktyk). 

V. Narzędzia rozwoju aktywnej integracji możliwe do wykorzystania w ramach realizacji 

Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są stosowane przez 

beneficjentów projektów systemowych z różnym natężeniem. Powszechnie stosowanym 

narzędziem jest kontrakt socjalny. Pozostałe dwa nie są już tak szeroko stosowane przez 

jednostki pomocy społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 

7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
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 program aktywności lokalnej (PAL) w 2010 r. był realizowany w 29 jednostkach 

realizujących projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tj. 

15,1%, w tym 21 OPS, 6 PCPR i 2 MOPS powiatów grodzkich), czyli w 10 jednostkach więcej 

niż przed rokiem. Omawiane programy były najczęściej kierowane do całej społeczności 

lokalnej, ale były i inne, adresowane do węższej grupy odbiorców: do dzieci i młodzieży, 

wychowanków placówek opiekuoczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych, osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów, czy osób bezradnych w sprawach opiekuoczo – 

wychowawczych. Działania podejmowane w ramach PAL miały na celu zwiększenie 

aktywności lokalnej, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, czy przeciwdziałanie 

przemocy i alkoholizmowi. Realizowane przedsięwzięcia to najczęściej imprezy integracyjne 

i debaty społeczne. Organizowano także bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego, 

psychologa, czy prawnika; 

 

 program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany był w 

2010 r. przez 6 jednostek powiatowych (tj. 27,3%, w tym 5 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i 1 miejski ośrodek pomocy społecznej powiatu grodzkiego) z 22 mogących go 

stosowad w ramach Poddziałania 7.1.2 (w dwóch powiatach mniej niż przed rokiem). W 

ramach wdrażania tych programów prowadzono poradnictwo prawne i psychologiczne oraz 

specjalistyczne doradztwo zawodowe. Oferowano także treningi kompetencji i umiejętności 

społecznych, edukację zdrowotną i aktywizację edukacyjną, a także zajęcia w warsztatach 

terapii zajęciowej, zatrudniono asystenta osoby niepełnosprawnej, wspierającego w 

załatwianiu spraw urzędowych i motywującego do aktywności zawodowej i społecznej. 

W dalszym ciągu postulat wskazywany w raportach z poprzednich lat jest aktualny. Należy 

zachęcid przedstawicieli jednostek gminnych i powiatowych do pogłębiania wiedzy o 

niewykorzystywanych narzędziach realizacji projektu dostępnych w ramach rozwoju form 

aktywnej integracji, a jednocześnie poszerzyd i wzmocnid działania promujące i pokazujące 

korzyści, jakie mogą byd efektem ich stosowania. 

 

VI. Beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stosują i finansują 

różne instrumenty o charakterze aktywizującym w ramach realizacji kontraktów socjalnych, 

programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Najczęściej wdrażali oni w 2010 r. instrumenty aktywnej integracji z grupy 

aktywizacji społecznej (podobnie jak przed rokiem). Nieco mniej realizatorów projektów 

systemowych w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 wdrażało instrumenty aktywizacji edukacyjnej i 

zawodowej, a stosunkowo najrzadziej zaś – instrumenty aktywizacji zdrowotnej. Należy 

zauważyd, iż prawie wszystkie jednostki wdrażające w 2010 r. projekty systemowe z Poddziałania 

7.1.1 i 7.1.2 stosowały wytyczne zawarte w „Zasadach …” realizując przynajmniej trzy 

instrumenty aktywnej integracji. Najszerszy wachlarz instrumentów wykorzystywały w 2010 r. 

miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich. Natomiast wszyscy realizatorzy 

projektów systemowych najczęściej sięgali po: 

  instrument aktywizacji społecznej – „organizację i finansowanie treningów kompetencji i 

umiejętności społecznych” (151 jednostek, w tym 134 OPS, 15 PCPR i 2 MOPS); 
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 instrument aktywizacji zawodowej – „zatrudnianie doradcy zawodowego” (132 jednostki, w 

tym 115 OPS, 14 PCPR i 3 MOPS);  

 instrument aktywizacji edukacyjnej – „skierowanie i sfinansowanie zajęd mających na celu 

zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych” (130 jednostek, w tym 115 OPS, 

13 PCPR i 2 MOPS). 

Jednostki realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL nie 

korzystały natomiast w ogóle z instrumentu aktywizacji zawodowej – „kierowania do 

uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej”, a tylko pojedyncze jednostki 

wykorzystywały następujące instrumenty aktywnej integracji: 

 „dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego” (instrument aktywizacji zawodowej); 

 „skierowanie do pracy w spółdzielni socjalnej” (instrument aktywizacji zawodowej); 

 „skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla 

osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających” (instrument 

aktywizacji zdrowotnej). 

W ramach czterech grup instrumentów o charakterze aktywizacyjnym badane jednostki 

wykorzystywały z różnym należeniem poszczególne instrumenty aktywnej integracji: 

 instrumenty aktywizacji społecznej były realizowane w 2010 r. przez wszystkie powiatowe 

centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich oraz 167 

ze 170 ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał 

Ludzki (98,2%), Poddziałaniu 7.1.1 (łącznie 189 jednostek, tj. 98,4%). Każda jednostka 

realizująca projekt systemowy stosowała średnio w 2010 r. cztery instrumenty z tej grupy, a 

najczęściej organizowano i finansowano treningi kompetencji i umiejętności społecznych; 

 instrumenty aktywizacji zawodowej w 2010 r. stosowało 165 jednostek pomocy społecznej 

(tj. 85,9%, w tym: 145 OPS, 17 PCPR i 3 MOPS). Przeciętnie jednostki pomocy społecznej 

realizujące PO KL korzystały z jednego instrumentu aktywnej integracji w tej grupie. 

Podobnie jak przed rokiem najczęściej wykorzystywanym przez wszystkie trzy typy jednostek 

pomocy społecznej działaniem w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej było 

umożliwienie korzystania z usług doradcy zawodowego. Pozostałe rodzaje przedsięwzięd 

należących do grupy instrumentów aktywizacji zawodowej stosowane były dośd rzadko; 

 instrumenty aktywizacji edukacyjnej prowadziło w 2010 r. 161 realizatorów projektów 

systemowych Poddziałania 7.1. i 7.1.2 PO KL (tj. 83,9%, w tym: 141 OPS, 17 PCPR i 3 MOPS). 

Średnio każda jednostka zastosowała około dwóch instrumentów aktywizacji edukacyjnej, 

najczęściej 2 lub 3. Wszystkie trzy rodzaje jednostek pomocy społecznej najczęściej 

oferowały możliwośd uczestnictwa w zajęciach mających na celu zdobycie nowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych uczestnikom projektów; 

 instrumenty aktywizacji zdrowotnej były w 2010 r. (podobnie jak przed rokiem) najrzadziej 

wykorzystywaną grupą instrumentów aktywizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej 

realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Po ten instrument 

sięgnęło w 2010 r. 129 jednostek (67,2%, w tym: 108 OPS, 19 PCPR i 2 z 3 MOPS). Wybór 

instrumentów z grupy aktywizacji zdrowotnej był uwarunkowany rodzajem zadao, jakie 

realizują jednostki pomocy społecznej. W ośrodkach pomocy społecznej najbardziej 

powszechnym działaniem było kierowanie i finansowanie badao profilaktycznych w związku 

z możliwością podjęcia zatrudnienia, a w powiatowe centra pomocy rodzinie najczęściej 

finansowały częśd kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów dwiczeo 
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fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęd rehabilitacyjnych, zgodnie z 

potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 

VII. Realizacja projektów partnerskich w dalszym ciągu nie jest powszechna w Działaniu 7.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce. W ramach realizowanych projektów 

istnieje 9 partnerstw (o jedno więcej niż przed rokiem), w których łącznie uczestniczą 23 

jednostki pomocy społecznej (tj. 12,0%. w tym: 20 OPS, 1 PCPR, 2 MOPS). Niektóre jednostki 

realizujące projekty w partnerstwie pozytywnie oceniając argumentują, że pozwala to na 

współpracę między parterami. Inne wskazują, iż taki sposób realizacji projektu daje możliwośd 

wymiany doświadczeo, wspierania się w działaniu i wspólnego rozwiązywania problemów, czy 

też ogólnie lepszej współpracy między parterami. Ponadto pojawiły się głosy, iż wspólna 

realizacja projektów zmniejsza koszty, odciąża uczestników partnerstwa z niektórych 

obowiązków poprzez np. wspólne rozliczanie projektu. Wskazywano także na korzyści dla 

uczestników projektów uzyskane dzięki współpracy partnerskiej w ramach projektów poprzez  

rozszerzoną ofertą pomocową.  

Wydaje się, iż przekazywanie takich rekomendacji beneficjentom Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 oraz 

przybliżanie metod pracy w partnerstwie powinny byd prowadzone, mimo iż na obecnym etapie 

wdrażania projektów (drugi z trzech lat realizacji) jest prawdopodobnym, iż jednostki nie będą 

zainteresowane zmianą sposobu realizacji rozpoczętych projektów. Jednak znajomośd zasad 

prowadzenia partnerstw i korzyści z takiego sposobu wdrażania projektu może zaprocentowad 

zawiązywaniem partnerstw w następnym okresie, wykorzystaniem zasad partnerskiego 

współdziałania w realizacji programu aktywnej integracji, czy też poza projektami 

współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  

VIII. Jednostki pomocy społecznej w ciągu ostatnich kilku lat nabyły sporo doświadczeo w zakresie 

realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 dostrzegają pozytywne aspekty 

rozwoju form aktywnej integracji. Za największą wartośd, jaką osiągnięto poprzez realizację 

projektów systemowych, zarówno gminne, jak i powiatowe jednostki pomocy społecznej uznają 

pozytywne zmiany, jakie można zauważyd u uczestników projektów polegające głównie na 

poszerzaniu kompetencji społecznych i podniesieniu ich samooceny. Wśród pozytywów 

wdrażania PO KL jednostki pomocy społecznej wymieniają w większości także poszerzanie 

kwalifikacji zawodowych oraz integrację społeczną beneficjentów ostatecznych. Wskazują także 

na korzyści wdrażania PO KL dla jednostek pomocy społecznej, m.in. na: zatrudnienie 

dodatkowych pracowników socjalnych, pozyskanie przez nich nowych umiejętności i wiedzy  oraz 

dofinansowanie jednostki. 
 

IX. Realizatorzy projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki ciągle jeszcze napotykają przeszkody. Wśród najbardziej 

utrudniających prowadzenie projektów w 2010 r. wszystkie typy jednostek pomocy społecznej 

wymieniają nadmiernie rozbudowaną dokumentację związaną z realizacją projektu oraz zmiany 

zasad i procedur w trakcie realizacji projektu systemowego. 

Jak wynika z porównania obecnego badania i badao przeprowadzonych we wcześniejszych 

latach ciągle nie tracą na znaczeniu problemy, jakie pojawiły się na początku wdrażania 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydaje się, iż rekomendacja z poprzednich lat jest ciągle 
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aktualna – należy próbowad minimalizowad powtarzające się i niesłabnące trudności, jakie 

towarzyszą realizacji projektów systemowych. 

Warto odnotowad także, iż z roku na rok przybierają na znaczeniu problemy związane z 

rekrutacją beneficjentów ostatecznych, czy ich rezygnacją w trakcie realizacji projektu – ponad 

połowa jednostek pomocy społecznej realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 

7.1.1 i 7.1.2 boryka się w swoich projektach z problemem rezygnacji klientów w trakcie trwania 

projektu.  

Wśród barier utrudniających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym uczestnictwo w 

projektach systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich większośd 

respondentów wskazywała (podobnie jak w poprzednich latach) na brak motywacji do zmian 

potencjalnych uczestników projektów. Inne wskazywane najczęściej przeszkody mają związek z 

charakterystyką zadao jednostki organizującej wsparcie. Większośd ośrodków pomocy 

społecznej wymieniała brak wiary w możliwośd zatrudnienia po zakooczeniu uczestnictwa w 

projekcie oraz uzależnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od systemu pomocy 

społecznej. Natomiast jednostki powiatowe wskazywały, iż poważnym utrudnieniem jest stan 

zdrowia i trudności z dojazdem potencjalnych uczestników projektów; 

Jeżeli chodzi najczęstsze przyczyny rezygnacji uczestników w trakcie realizacji projektu, to 

obserwacje zależały także od typu jednostki. Ośrodki pomocy społecznej najczęściej wyjaśniały, 

że uczestnicy rezygnują z udziału w projektach, gdyż podjęli pracę. Dośd często wskazywano, iż 

przyczyną przerwania udziału w projekcie było pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika 

projektu. Tę przyczynę najczęściej wymieniały także powiatowe centra pomocy rodzinie.  

Z badania wynika, iż wszyscy realizatorzy projektów systemowych znają także losy klientów, 

którzy uczestniczyli w zakooczonych projektach. Czterech na dziesięciu realizatorów 

Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zna losy wszystkich uczestników 

takich projektów, a prawie połowie są znane losy większości osób biorących udział w ich 

projektach. 

Opisując losy klientów, którzy zakooczyli udział w projekcie większośd jednostek pomocy 

społecznej realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki wskazywała, iż wśród scenariuszy 

tych pojawiało się podejmowanie pracy, ale tylko przez częśd z nich. Jeżeli chodzi o inne 

wymieniane przez respondentów losy beneficjentów ostatecznych, to można je generalnie 

podzielid na dwie grupy. Pierwszy typ sytuacji w jakiej się oni znajdują obecnie – wymieniamy 

częściej – wiąże się z poprawą ich położenia (np. aktywne poszukiwanie pracy, kontynuacja 

edukacji, duża motywacja do zmian, wzrost samooceny i kompetencji społecznych), druga zaś – z 

brakiem poprawy, stagnacją sytuacji (w tym najczęściej pozostawanie bez zatrudnienia, czy 

korzystanie z systemu pomocy społecznej). 

Projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 są kierowane do dośd 

trudnej grupy beneficjentów ostatecznych. Mając na celu wzmocnienie pozycji realizatorów 

projektów w pokonywaniu problemów, które mogą byd zagrożeniem dla przebiegu i finalnego 

efektu Programu, należałoby zachęcad pracowników jednostek pomocy społecznej do 

pogłębiania wiedzy i wyposażania się w techniki pracy w zakresie pozyskiwania i utrzymywania w 

projekcie uczestników oraz promowad stosowanie szerszej gamy instrumentów aktywnej 

integracji, zwłaszcza z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej. Aby wsparcie oferowane w 

ramach projektu było efektywne oprócz dostosowywania metod pracy do potrzeb uczestników 
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oraz monitorowania losów klientów po zakooczeniu udziału w projekcie należy także ewaluowad 

działania projektu, tak aby minimalizowad działania mniej skuteczne, a wdrażad rozwiązania, 

które przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu.  
 

X. Jednostki pomocy społecznej w czwartym roku realizacji projektów systemowych z Poddziałania 

7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wysoko oceniają własną wiedzę na temat 

obowiązujących w Programie dokumentów (4,6 – średnia z trzech typów badanych jednostek 

pomocy społecznej) oraz przepływ informacji na temat Programu przekazywanych przez 

Instytucję Pośredniczącą I i II Stopnia (średnia – 4,1). Na tym samym dośd wysokim poziomie 

pozostaje także wiedza jednostek pomocy społecznej (w ich własnej ocenie) w zakresie procedur 

stosowanych w Programie (średnia – 4,4). Jednocześnie, mimo ogólnie wciąż wysokiego poziomu, 

nieco obniżyła się ocena znajomości jego założeo (średnia – 4,5, w 2010 r. – 4,6) oraz 

umiejętności zarządzania projektami (średnia – 4,3, w 2010 r. –4,5) i wiedzy o instytucjach 

koordynujących Program (średnia – 4,2, w 2010 r. – 4,5). 

Wydaje się więc, iż trzyletnia realizacja projektów systemowych, wsparcie szkoleniowe i doradcze 

projektu ROPS „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej” oraz opiekunów 

projektów z Instytucji Pośredniczącej II Stopnia pozwoliło pracownikom zdobyd umiejętności i 

doświadczenie w tym zakresie.  
 

XI. Wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej z miast na 

prawach powiatów oraz większośd gminnych ośrodków pomocy społecznej uznała w badaniu w 

2011 r., iż wysokośd środków, jakie mają do dyspozycji w ramach realizacji projektów 

systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1, czy 7.1.2 jest adekwatna do ich potrzeb. Jedynie 22 

ośrodki pomocy społecznej nie są zadowolone z wysokości środków alokowanych na ich 

jednostkę. Siedem z nich uważa je za zbyt duże (gdyż występują problemy z pozyskaniem tylu 

beneficjentów ostatecznych, aby wydatkowad przyznaną kwotę lub działania zostały 

zrealizowane mniejszym nakładem kosztów), a 15 jednostek za niewystarczające (przez co nie 

będzie możliwości zrealizowania wszystkich potrzebnych działao lub zatrudnienia odpowiedniej 

ilości pracowników do realizacji projektu, czy też ograniczy się ilośd osób, które można objąd 

wsparciem projektowym).  

Porównując ocenę środków przyznanych na realizację projektów systemowych w ramach 

Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, jakiej dokonali respondenci na początku wdrażania trzyletniego 

projektu (w 2010 r.) i po roku jego realizacji należy zauważyd, iż pięd powiatowych centrów 

pomocy rodzinie zweryfikowało swoje zdanie i wysokośd alokowanych środków jest obecnie 

oceniana przez  nich jako wystarczająca (podobnie jak przez pozostałe PCPR i MOPS).  

Jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej, które w obecnym badaniu wskazały, iż środki 

alokowane na ich gminę są zbyt małe na realizację potrzebnych działao (15 OPS), to pięd z nich 

już w 2010 r. były o tym przekonanych, dla czterech jednostek gminnych przyznane środki 

wydawały się przed rokiem wystarczające, pięd nie potrafiło ocenid trafności alokacji w stosunku 

do potrzeb projektu, a jeden nie udzielił odpowiedzi. Z kolei wśród ośrodków pomocy 

społecznej, które w 2011 r. stwierdziły, iż kwota alokacji jest zbyt wysoka (7 OPS), jeden sądził 

już tak przed rokiem, pięd jednostek uznało je wtedy za wystarczające, a jeden nie potrafił w 

2010 r. ocenid adekwatności przyznanego wsparcia finansowego.  
 

XII. Najczęściej wskazywanym źródłem wsparcia informacyjnego dla jednostek pomocy społecznej 

realizujących projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 
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7.1.1 i 7.1.2 są doradztwo i szkolenia organizowane przez projekt szkoleniowy Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej”. Nieco rzadziej realizatorzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazują, iż 

korzystają z doświadczeo pracowników innych jednostek pomocy społecznej. Podobne znaczenie 

mają dla beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 porady i konsultacje opiekuna projektu (z 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie). Trochę mniejsze znaczenie jednostki pomocy 

społecznej przypisywały poradom i konsultacjom innych przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej 

II stopnia, Internetowemu Forum Pomocy Społecznej oraz doradztwu i szkoleniom regionalnych 

ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

XIII. Jednostki pomocy społecznej najczęściej (od lat) korzystają z usług Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Krakowie. Większośd jednostek pomocy społecznej korzysta także ze 

szkoleo Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, a prawie połowa z 

doradztwa prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.  

Jeżeli chodzi o preferowane formy szkoleniowe, to w dalszym ciągu największym powodzeniem, 

wśród wszystkich trzech typów realizatorów projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 

cieszą się szkolenia. Z pozostałych form doskonalenia zawodowego ośrodki pomocy społecznej 

doceniają bardziej doradztwo, natomiast warsztaty cenią bardziej powiatowe centra pomocy 

rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich. Stosunkowo najmniej 

cenione przez jednostki pomocy społeczne (zwłaszcza ośrodki pomocy społecznej) są 

konferencje i seminaria.  

Aby wyjśd naprzeciw oczekiwaniom jednostek pomocy społecznej należy prowadzid 

doskonalenie zawodowe ich pracowników poprzez preferowane formy szkoleo, a także ciągle 

wzmacniad funkcję doradczą projektu szkoleniowego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krakowie. 
 

XIV. Konstruując rekomendacje dla projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” należy stwierdzid, iż 

zainteresowanie respondentów poszczególnymi grupami tematycznymi szkoleo jest dośd 

podobne, poza tematyką partnerstw, którą interesuje się stosunkowo najmniejsza grupa 

jednostek pomocy społecznej. Największe zainteresowanie związane jest z pracą socjalną, 

przepisami prawa oraz aktywną integracją. Nieco mniej jednostek pomocy społecznej deklaruje 

potrzebę podnoszenia kwalifikacji z zakresu zarządzania projektem i jednostką.  

Ogólnie wśród 27 tematów szkoleo, zestawionych w sześciu grupach tematycznych można 

zauważyd następujące preferencje jednostek pomocy społecznej:  

 Pogłębianiem wiedzy o narzędziach pracy socjalnej zainteresowanych jest zdecydowana 

większośd ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i wszystkie 

trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich. 3/4  jednostek pomocy 

społecznej wskazała na potrzebę doskonalenia pracy z trudnym klientem i rodziną 

wieloproblemową. Większośd jednostek gminnych i powiatowych jest zainteresowana także 

szkoleniami dotyczącymi problematyki przemocy. Dodatkowo większośd pracowników 

powiatowych centrów pomocy rodzinie deklaruje chęd poszerzania swojej wiedzy w zakresie 

rodzicielstwa zastępczego. 

 Podobnie wysoki poziom zainteresowania związany jest ze szkoleniami z zakresu aktywnej 

integracji. Wszystkie typy jednostek deklarują chęd szkolenia pracowników głównie w 

zakresie instrumentów aktywnej integracji. Połowa przedstawicieli badanych jednostek 
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deklaruje chęd pogłębiania wiedzy na temat kontraktu socjalnego i programów 

indywidualnych (usamodzielniania, czy integracji) oraz programu aktywności lokalnej. 

Dodatkowo połowa powiatowych centrów pomocy rodzinie i dwa miejskie ośrodki pomocy 

społecznej powiatów grodzkich odczuwają potrzebę szkoleo swoich pracowników w zakresie 

programu integracji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 Niezmienne od lat duże zainteresowanie jednostek pomocy społecznej związane jest z 

tematyką zmian w przepisach prawa. Większośd jednostek zgłasza potrzebę szkoleo 

dotyczących zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (głównie OPS) oraz ustawie 

o pomocy społecznej i Prawie zamówieo Publicznych (głównie PCPR). Dodatkowo połowa 

jednostek gminnych i powiatowych zainteresowana jest szkoleniami wyjaśniającymi zmiany 

w ustawie o finansach publicznych 

 Wśród szkoleo związanych z zarządzaniem w projekcie, przedstawiciele jednostek pomocy 

społecznej zgłaszają największe zapotrzebowanie – podobnie jak w poprzednich latach – na 

szkolenia dotyczące rozliczania projektu. Połowa jednostek gminnych i powiatowych byłaby 

zainteresowana szkoleniami z metod zarządzania w projekcie. W szkoleniach z zakresu 

rekrutacji klientów chcą uczestniczyd wszystkie miejskie ośrodki pomocy społecznej 

powiatów grodzkich oraz co czarty ośrodek pomocy społecznej i powiatowe centrum 

pomocy rodzinie. Natomiast szkolenia poszerzające wiedzę związaną z planowaniem w 

projekcie zainteresowały ponad 1/3 jednostek pomocy społecznej, a jego promocją – ponad 

1/4. 

 W zakresie zarządzania jednostką 3/4 jednostek pomocy społecznej deklaruje chęd 

uczestnictwa w szkoleniach związanych z finansami i księgowością, a większośd – metodami 

zarządzania. Natomiast w ponad co trzeciej jednostce pomocy społecznej potrzebne są 

szkolenia związane z planowaniem w jednostce. 

 Szkoleniami przybliżającymi tematykę realizacji działao partnerskich zainteresowana jest 

ponad połowa uczestników badao. Największym zainteresowaniem wśród jednostek 

pomocy społecznej (większośd ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie oraz wszystkie trzy miejskie powiatów grodzkich) cieszą się szkolenia 

doskonalące pracę w zespołach interdyscyplinarnych. Natomiast pogłębianiem wiedzy na 

temat realizacji projektów partnerskich oraz budowania partnerstw lokalnych jest 

zainteresowanych znacznie mniej jednostek.  

 Jednostki pomocy społecznej wykazując duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu 

metodologii pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wymieniały różne 

grupy. Ośrodki pomocy społecznej wskazywały najczęściej potrzebę doskonalenia pracy z  

osobami będącymi ofiarami przemocy w rodzinie. Większośd z nich jest zainteresowana 

także szkoleniami z metod pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, bezradnymi w 

sprawach opiekuoczo – wychowawczych oraz będącymi w sytuacji kryzysowej. Natomiast 

powiatowe centra pomocy rodzinie kładą nacisk na doskonalenie pracy z nieco innymi 

grupami społecznymi. Wskazywały głównie na potrzebę szkoleo z metod pracy z osobami: 

bezradnymi w sprawach opiekuoczo – wychowawczych, niepełnosprawnymi, będącymi 

ofiarami przemocy w rodzinie, młodzieżą opuszczającą całodobowe placówki opiekuoczo – 

wychowawcze oraz będącymi w sytuacji kryzysowej. 

Porównanie wyników badania z 2011 r. z pochodzącymi z lat poprzednich pokazuje, iż 

zapotrzebowanie jednostek pomocy społecznej na szkolenia doskonalące pracę z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym generalnie dotyczy ciągle tych samych grup.  
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CZĘŚD II 

II częśd podsumowania dotyczy realizacji dotychczasowych, ustawowych zadao pomocy społecznej 

wypełnianych przez gminy i powiaty województwa małopolskiego. Wnioski dotyczące tych zagadnieo 

kształtują się następująco:  

I. Uczestnictwo jednostek pomocy społecznej w 2010 r. w programach rządowych było na podobnym 

poziomie jak przed rokiem (158 jednostek, tj. 78,6%). Brały w nich udział wszystkie trzy miejskie 

ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich, większośd gminnych ośrodków pomocy społecznej 

(149 jednostek) oraz 6 z 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie. Najpowszechniej realizowany 

program rządowy to wieloletni program „Pomoc paostwa w zakresie dożywiania".  

Inne programy celowe są realizowane przez znacznie mniej jednostek niż programy rządowe. Takie 

programy realizowały w 2010 r. 44 jednostki (21,9%), w tym 34 ośrodki pomocy społecznej, 8 

powiatowych centrów pomocy rodzinie i 2 miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów 

grodzkich. W 2010 r. w gminach i powiatach Małopolski funkcjonowało 58 takich programów. W 

ośrodkach pomocy społecznej realizowano łącznie 41 programów, w miejskich ośrodkach pomocy 

społecznej powiatów grodzkich – 7 (w tym 5 programów pomocy dziecku i rodzinie i 2 inne 

programy), natomiast w powiatowych centrach pomocy rodzinie 10 programów (w tym 6 

programów pomocy dziecku i rodzinie oraz 4 inne projekty).  

Pozytywnym jest wzrost liczby programów celowych w 2010 r., w stosunku do roku poprzedniego (a 

nawet do 2008 r.). Taka sytuacja dotyczy głównie ośrodków pomocy społecznej i miejskich 

ośrodków pomocy społecznej miast na prawach powiatów (taka sama liczba PCPR co rok wcześniej 

realizuje omawiane programy). W 2010 r. przybyło 20 jednostek gminnych realizujących programy 

celowe, w tym jedna jednostka miasta na prawach powiatu. 

Największe przeszkody we wdrażaniu programów celowych jednostki pomocy społecznej wiążą z 

ograniczonymi środkami finansowymi i brakami lokalowymi. Dośd powszechnie wymieniano także 

brak zainteresowania klientów udziałem w programie oraz braki kadrowe. Dużo mniejszą 

przeszkodą był brak doświadczenia w tym zakresie, czy też trudności we współpracy 

międzyinstytucjonalnej. Niepokojące jest, iż 13 OPS nie widziało w 2010 r. potrzeby wdrażania 

programów wynikających z potrzeb gminy.  

W celu upowszechniania realizacji programów celowych odpowiadających na lokalne potrzeby 

wydaje się byd koniecznym propagowanie nieodzowności realizowania takich inicjatyw jako działao 

istotnych dla realizacji zadao pomocy społecznej w regionie wśród zarządzających jednostkami. 

Należy także wskazywad możliwości wykorzystania środków unijnych w tym celu. Jednocześnie 

wydaje się celowym wyposażanie pracowników jednostek pomocy społecznej w metody rekrutacji 

uczestników do takich programów. 
 

II. Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r. funkcjonował w prawie 84% 

gminach (150 OPS, w 17 jednostkach więcej niż rok temu) i wszystkich trzech małopolskich 

miastach na prawach powiatu. Liczba gmin, w których funkcjonuje system profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną w latach 2007 - 2010 stale wzrastała. 

W 2010 r. w ramach budowy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jednostki gminne 

podejmowały najczęściej interdyscyplinarną współpracę z różnymi instytucjami spoza systemu 
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pomocy społecznej, np. z kuratorami sądowymi, policją, szkołą. Także większośd OPS 

współpracowała w tym zakresie z innymi instytucjami pomocy społecznej. Blisko połowa OPS 

organizowała zajęcia sportowe i rekreacyjne. Częstym typem działao w ramach systemu profilaktyki 

i opieki nad dzieckiem i rodziną było w 2010 r. prowadzenie różnorodnych programów: 

profilaktycznych, edukacyjnych, nieco rzadziej terapeutycznych. Co piąty ośrodek pomocy 

społecznej wskazywał na koordynowanie działao instytucji pomocowych w zakresie systemu 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, a co szósty – na prowadzenie różnego rodzaju 

placówek.  

Największym problemem dla ośrodków pomocy społecznej jest brak środków na realizację zadao 

związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu. Dużą przeszkodą jest także brak 

infrastruktury socjalnej w gminie: ośrodków wsparcia, placówek opiekuoczo – wychowawczych 

wsparcia dziennego o różnym charakterze oraz mieszkao socjalnych, środowiskowych domów 

samopomocy, klubów i centrów integracji społecznej, poradni psychologicznych i pedagogicznych, a 

także żłobków i przedszkoli. Inną grupą problemów związanych z wdrażaniem systemu profilaktyki i 

opieki nad dzieckiem i rodziną jest współpraca międzyinstytucjonalna. Częśd badanych OPS 

wskazuje, iż działania instytucji na terenie gminy są rozproszenie, istnieje problem w 

koordynowaniu działao tych podmiotów oraz słaby przepływ informacji i nienajlepsza współpraca 

m.in. ze służbą zdrowia, szkołą, policją i kuratorami sądowymi.  

Aby wspierad jednostki gminne we wdrażaniu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

na swoim terenie wydaje się koniecznym zachęcanie do pogłębiania wiedzy pracowników instytucji 

mogących współtworzyd system na temat zasad jego tworzenia i funkcjonowania, jako działao 

istotnych dla realizacji zadao pomocy społecznej w województwie małopolskim. Takie działania są 

istotne także dlatego, iż obecnie istnieje małe zainteresowanie szkoleniami związanymi z 

budowaniem partnerstw lokalnych. Jednocześnie wydaje się celowym promowanie 

wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu tworzenia takiego systemu.  
 

III. Prawie wszystkie małopolskie powiaty ziemskie (18 z 19 jednostek, o jeden mniej niż w 2010 r.) oraz 

wszystkie trzy miasta na prawach powiatów wypełniają obowiązek realizacji ustawowego zadania 

własnego polegającego na świadczeniu dla mieszkaoców specjalistycznego poradnictwa. 16 

powiatów ziemskich i wszystkie trzy grodzkie prowadzą wymagane trzy rodzaje specjalistycznego 

poradnictwa (prawne, psychologiczne i rodzinne), a dwa powiaty ziemskie nie świadczą jednego 

jego rodzaju (w jednym brakuje wsparcia dla mieszkaoców w postaci poradnictwa prawnego, a w 

drugim – nie oferuje się poradnictwa rodzinnego). Niepokojącym jest, iż jeden powiat nie świadczy 

żadnego rodzaju poradnictwa wskazanego w ustawie.  

Aby wszystkie jednostki powiatowe realizowały nałożone ustawą o pomocy społecznej zadanie 

polegające na oferowaniu mieszkaocom specjalistycznego poradnictwa należy propagowad 

potrzebę świadczenia takiej formy pomocy dla klientów. Jednocześnie warto wskazywad na 

możliwośd wykorzystania środków unijnych do organizowania brakujących form wsparcia dla 

mieszkaoców. 
 

IV. Większośd powiatowych centrów pomocy rodzinie (15 z 19 PCPR) świadczyło w 2010 r. pomoc 

osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem (w myśl ustawy o pomocy społecznej, art. 

19, ust. 7 i 8). Analizując dane za 2010 r. i za poprzednie lata można zauważyd pozytywną tendencję 

w tym zakresie. W latach 2007 - 2008 omawiane zadanie własne powiatu realizowało 12 PCPR, a w 

2009 r. o trzy jednostki powiatowe więcej. Jednak w ciągu kolejnego roku nie przybyło jednostek 

powiatowych realizujących to zadanie. Należy zauważyd także, iż nie te same PCPR pomagają 
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osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem. W tym roku co prawda trzy kolejne 

powiaty świadczą tego rodzaju pomoc, jednak trzy inne przestały oferowad takie wsparcie. 

W ramach realizacji tego zadania jednostki powiatowe przede wszystkim wspierają wychowanków 

placówek opiekuoczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, jeden z powiatowych centrów 

pomocy rodzinie kieruje pomoc do kobiet będących ofiarami przemocy. Jedynie niektóre 

powiatowe centra pomocy rodzinie opisały rodzaj pomocy świadczonej takim osobom. Polegała ona 

na pomocy w poszukiwaniu pracy, czy „codziennych sprawach”, a także na udzielaniu pomocy 

materialnej i rzeczowej,  czy też psychologicznej i prawnej.  

Wydaje się, iż w dalszym ciągu należy promowad koniecznośd tworzenia systemowych rozwiązao w 

zakresie pomocy wszystkim wskazanym w ustawie o pomocy społecznej osobom mającym 

trudności w integracji ze środowiskiem, gdyż – jak wynika z badania – działania jednostek w tym 

zakresie są skierowane właściwie od jednego rodzaju osób potrzebujących wsparcia. Jednocześnie 

celowym jest promowanie wśród jednostek pomocy społecznej konieczności pogłębiana wiedzy w 

zakresie tworzenia kompleksowych programów pomocy klientom, jako działao istotnych dla 

realizacji zadao pomocy społecznej w regionie.  
 

V. Większośd małopolskich jednostek pomocy społecznej (128 jednostek, tj. 63,7%, w tym 107 OPS, 18 

PCPR i 3 MOPS) współpracowało w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi. Niestety ciągle prawie 

cztery na dziesięd ośrodków pomocy społecznej nie prowadziło takiej współpracy. Jeszcze mniej 

korzystnie wypada porównanie stanu współpracy jednostek pomocy społecznej z organizacjami 

pozarządowymi w 2010 r. i latach poprzednich. Dotyczy to także jednostek gminnych. O ile w 2009 

r. (w porównaniu z 2008 r.) przybyło jednostek pomocy społecznej prowadzących współpracę z 

trzecim sektorem (wzrost o 14 OPS), o tyle w 2010 r. nie współpracowało z takimi podmiotami 15 

jednostek gminnych więcej niż przed rokiem, a nawet o jedną więcej niż przed dwoma laty.  

Jeszcze mniej ośrodków pomocy społecznej zleca podmiotom trzeciego sektora zadania z zakresu 

pomocy społecznej (mimo zwiększenia się ilości jednostek prowadzących taką współpracę w 

porównaniu z 2009 r.) – jedynie 50 jednostek gminnych (27,9%) podejmuje takie działania. 

Natomiast, podobnie jak w przypadku ogólnej współpracy, wszystkie trzy MOPS powiatów 

grodzkich i 17 z 19 PCPR zlecają zadania takim podmiotom.  

Jak wykazało porównanie z poprzednimi badaniami, stałą formą zlecania organizacjom 

pozarządowym zadao z zakresu pomocy społecznej jest prowadzenie różnego rodzaju placówek, 

świadczenie usług opiekuoczych oraz wydawanie posiłków osobom potrzebującym.  

Współpracę z organizacjami pozarządowymi w innej formie niż zlecanie zadao z zakresu pomocy 

społecznej w 2010 r. (podobnie jak w 2009 r.) podjęła nieco ponad połowa badanych jednostek 

pomocy społecznej (112 jednostek, tj. 55,7%, w tym: 93 OPS, 16 PCPR i 3 MOPS powiatów 

grodzkich).  

Analiza współdziałania jednostek pomocy społecznej z podmiotami trzeciego sektora pokazuje, że 

administracja publiczna prowadząca działalnośd w sferze pomocy społecznej nie wykorzystuje w 

pełni możliwych form współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przyczyn takiej sytuacji jest 

wiele. Każda z trzech typów badanych jednostek widzi je trochę inaczej. Jednak generalnie 

najczęściej wskazywanymi barierami są: mała ilośd takich organizacji działających na terenie gminy 

lub ich brak, a także ograniczenia finansowe jednostki i brak zainteresowania współpracą ze strony 

organizacji. 

Brak powszechności współdziałania jednostek pomocy społecznej przy realizacji zadao ustawowych z 

organizacjami pozarządowymi wskazuje na potrzebę ciągłego wzmacniania współpracy między tymi 
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podmiotami m.in. poprzez organizowanie szkoleo, zarówno dla jednostek pomocy społecznej, 

przybliżającym tematykę współpracy z podmiotami trzeciego sektora, jak i dla istniejących 

organizacji pozarządowych, umożliwiając im profesjonalizację. Należy jednocześnie promowad 

wśród jednostek pomocy społecznej działania ukierunkowane na: zawieranie partnerstw lokalnych z 

udziałem organizacji pozarządowych, współpracy z trzecim sektorem w celu tworzenia, czy 

prowadzenia klubów i centrów integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych. Jednocześnie 

wydaje się celowym kreowanie wśród jednostek pomocy społecznej popytu na produkty i usługi 

podmiotów ekonomii społecznej (m.in. poprzez wykorzystanie przez jednostki pomocy społecznej  

klauzul społecznych w ramach zamówieo publicznych). 
  

VI. Struktura zatrudnienia w poszczególnych typach jednostek pomocy społecznej jest stała. 

Największe zasoby kadrowe pozostają w dyspozycji trzech miejskich ośrodków pomocy społecznej 

powiatów grodzkich (na koniec 2010 r.: 98, 110 i 643 pracowników). Jednostki powiatów ziemskich 

dysponują znacznie mniejszą ilością pracowników – średnio 14 osób (od 5 do 31 pracowników). 

Podobna średnia liczba zatrudnionych była na koniec 2010 r. w gminnych ośrodkach pomocy 

społecznej (średnio 15 pracowników). Jednak w przypadku tych jednostek można obserwowad 

największe zróżnicowanie wielkości zespołów. Są ośrodki, gdzie zatrudnia się trzech (jedna 

jednostka), czterech (6 jednostek) lub pięciu pracowników (15 jednostek), ale funkcjonuje 

jednocześnie 13 dużych jednostek, zatrudniających powyżej 40 pracowników (od 40 do 66 osób). 

Należy jednak dodad, iż w szczególności w przypadku ośrodków pomocy społecznej porównując 

stan zatrudnienia z 2010 r. i lat poprzednich można zauważyd (zwłaszcza w 2010 r.) tendencję 

wzrostową – zwiększyło się średnie zatrudnienie w jednostce (o jednego pracownika), a także 

zmalała liczba jednostek zatrudniających najmniejszą liczbę pracowników (trzech pracowników 

zatrudnionych było w 2008 r. – w 5 jednostkach, w 2009  - w 2 OPS, a w 2010 r.  – w 1 jednostce). 

Jednocześnie w prawie połowie OPS na koniec 2010 r. zatrudniano powyżej 10 pracowników. 

Należy dodad, iż w jednostkach pomocy społecznej zatrudnione są w większości kobiety. W 

ośrodkach pomocy społecznej stanowią one ponad 89% kadry, w powiatowych centrach pomocy 

rodzinie – blisko 81%, a w miejskich ośrodkach powiatów grodzkich – 84%. 

Jeżeli chodzi o potrzeby kadrowe, to porównując zadeklarowane w tegorocznym badaniu 

zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników (w 2011 r.) i w roku poprzednim zwraca uwagę 

zmniejszanie zapotrzebowania na dodatkowe etaty. Mimo to ciągle jeszcze występują niedobory 

kadrowe. Do realizacji bieżących zadao w ośrodkach pomocy społecznej ciągle jeszcze brakuje 

pracowników socjalnych (podobnie jak w poprzednich latach).  
 

VII. Bilans realizacji ustawowych świadczeo przez jednostki pomocy społecznej w 2010 r. wskazuje, że: 

 W zakresie zadao realizowanych przez gminy: 

 prawie wszystkie jednostki gminne i wszystkie trzy MOPS powiatów grodzkich realizowały w 

2010 r. następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym: zapewnianie posiłku (w tym  

dożywianie dzieci), wypłacanie zasiłków okresowych, wypłacanie zasiłków celowych, wypłacanie 

zasiłków stałych, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkaoca gminy w domu pomocy 

społecznej oraz wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego; 

 większośd ośrodków pomocy społecznej oraz dwa z trzech funkcjonujących w Małopolsce 

miejskich ośrodków pomocy społecznej miast na prawach powiatów wypłacało w 2010 r. zasiłki 
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celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną – zadanie zlecone 

gminom przez administrację rządową; 

 połowa gminnych ośrodków pomocy społecznej i wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy 

społecznej powiatów grodzkich realizowały świadczenia polegające na udzielaniu schronienia  

(zadanie własne o charakterze obowiązkowym)  

 1/4 na gminnych ośrodków pomocy społecznej i wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy 

społecznej powiatów grodzkich organizowały i świadczyły specjalistyczne usługi opiekuocze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminom przez administrację rządową). 

 niektóre ustawowe świadczenia nie były realizowane w 2010 r.: 

 częśd gmin oraz dwa z trzech miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich nie 

realizowała następujących świadczeo: przyznawania zasiłków celowych w formie biletu 

kredytowanego oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeostwem; (własne zadania obowiązkowe), a także nie wypłacało 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone gminom przez administrację rządową); 

 większośd gmin oraz wszystkie trzy miasta powiatów grodzkich nie udzielały pomocy na 

ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze (zadanie 

własne gmin o charakterze fakultatywnym), a także świadczeo w formie zasiłków celowych, 

udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom (zadanie zlecone 

gminom przez administrację rządową); 

 połowa ośrodków pomocy społecznej nie realizowała świadczenia polegającego na udzielaniu 

schronienia oraz na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuoczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminom przez administrację rządową); 

 ponad 1/3 gmin i wszystkie miasta na prawach powiatów nie wypłacały zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie 

mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeo na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w NFZ (zadanie własne o charakterze obowiązkowym), 

 W zakresie zadao realizowanych przez powiaty: 

 wszystkie jednostki powiatów ziemskich i grodzkich realizują świadczenia będące zadaniami 

własnymi powiatu; 

 większośd powiatowych centrów pomocy rodzinie i dwa miejskie ośrodki pomocy społecznej 

powiatów grodzkich nie zrealizowały w 2010 r. zadania o charakterze zleconego jednostkom 

powiatowym przez administrację rządową, jakim jest opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za uchodźców.  
 

VIII. Poziom zaspokojenia potrzeb finansowych na realizację ustawowych świadczeo był następujący w 

2010 r.: 

 W budżetach gmin: 

 zdecydowana większośd ośrodków pomocy społecznej oraz wszystkie trzy MOPS powiatów 

grodzkich posiadały w budżecie w 2010 r. w pełni zagwarantowane środki na realizowanie 

następujących zadao: zapewnianie posiłku, w tym także dożywianie dzieci; wypłacanie zasiłków 

stałych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłacanie zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (zadao własnych o charakterze 
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obowiązkowym); a także na wypłacanie zasiłków specjalnych celowych (zadania własne gmin o 

charakterze fakultatywnym); 

 ponad połowa gmin i wszystkie trzy miasta na prawach powiatów zabezpieczyły w pełni środki w 

budżetach ośrodków na następujące świadczenia: zapewnianie niezbędnego ubrania, 

organizowanie usług opiekuoczych oraz sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym zadao 

własnych o charakterze obowiązkowym); 

 większośd ośrodków pomocy społecznej i dwa MOPS powiatów grodzkich posiadało 

zagwarantowane środki na zadanie zlecone przez administrację rządową – wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 

 w budżetach części ośrodków pomocy społecznej (prawie 1/4) i wszystkich trzech MOPS 

powiatów grodzkich zabrakło środków na następujące zadania: wypłacanie zasiłków okresowych 

i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkaoca gminy w domu pomocy społecznej (zadania 

zadania własne będące obowiązkiem gmin); 

 w budżetach także części ośrodków pomocy społecznej (prawie 1/4) i jednego MOPS powiatu 

grodzkiego zabrakło środków na wypłatę zasiłków celowych (39 jednostek, tj. 21,8%)) (zadania 

zadania własne obowiązkowe). 

 W budżetach powiatów: 

 w budżetach wszystkich miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich oraz 

prawie wszystkich powiatowych centrów pomocy rodzinie powiatów ziemskich były w pełni 

zabezpieczone środki w 2010 r. na wypłacanie realizowanych świadczeo będących zadaniami 

własnymi powiatu o charakterze zarówno obowiązkowym, jak i fakultatywnym. 
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POZYTYWNE TENDENCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PO KL  

– WYBRANE OBSZARY 
 

I. Pozytywne doświadczenia realizacji PO KL 

Jednostki pomocy społecznej realizując projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostrzegają pozytywne aspekty rozwoju form aktywnej 

integracji. Za największą wartośd, jaką osiągnięto poprzez realizację projektów systemowych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zarówno gminne, jak i powiatowe jednostki pomocy społecznej 

uznają korzystne zmiany postaw uczestników projektów polegające na poszerzaniu kompetencji 

społecznych i podnoszeniu samooceny. Wśród pozytywów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki jednostki pomocy społecznej wymieniają w większości także poszerzanie kwalifikacji zawodowych 

oraz integrację społeczną uczestników projektów. Przedstawiciele beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 

7.1.2 wskazują także (obok korzyści dla uczestników projektu) na korzyści dla jednostek pomocy 

społecznej, m.in. na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych i pozyskanie przez pracowników 

jednostki nowych umiejętności i wiedzy. 

Wykres 1: Pozytywne doświadczenia związane z realizacją projektu systemowego PO KL  
w 2010 r.  – ogółem  (OPS, PCPR, MOPS) 
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Porównując pozytywne doświadczenia z realizacji projektu systemowego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w 2009 r. i w 2010 r. powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i miejskich ośrodków 

pomocy społecznej powiatów grodzkich (MOPS) można zauważyd, iż cenne są dla nich niezmiennie te 

same doświadczenia (podniesienie kompetencji społecznych, podnoszenie samooceny oraz integracja 

społeczna uczestników projektów). Natomiast wśród gminnych ośrodków pomocy społecznej (OPS) 

zwraca uwagę zmiana znaczenia, jaką przypisują poszczególnym doświadczeniom. Straciło nieco na 

znaczeniu poszerzanie kwalifikacji zawodowych uczestników projektów, natomiast doceniono nieco 

bardziej możliwośd zatrudniania dodatkowych pracowników socjalnych, jaką daje uczestnictwo w 

Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej 

w regionie. 

II. Strategie rozwiązywania problemów społecznych: 

Małopolskie jednostki pomocy społecznej nie mają trudności spełnieniem merytorycznego wymogu 

uczestnictwa w Programie jakim jest posiadanie przez gminę lub powiat aktualnej lokalnej strategii 

społecznej.  

W ciągu ostatnich lat stale przybywało w regionie gmin i powiatów posiadających lokalne strategie 

rozwiązywania problemów społecznych. Największy postęp w tym zakresie odnotowano w latach 2007 - 

2009, a więc w początkowych latach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwie 

małopolskim. Obecnie - po raz pierwszy - wszystkie gminy i powiatu regionu wypracowały już lokalne 

strategie rozwiązywania problemów społecznych. Brak takich dokumentów w kilkunastu jednostkach w 

2011 r. jest jedynie wynikiem aktualizacji istniejących dokumentów związanej z zakooczeniem się okresu 

programowania poprzednich strategii rozwiązywania problemów społecznych. We wszystkich tych 

jednostkach prowadzone są prace zmierzające do przyjęcia zaktualizowanego dokumentu i będą one 

zakooczone do kooca bieżącego roku (2011). 

Wykres 2: Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych – ogółem (OPS, PCPR, 
MOPS) w latach 2006 – 20111 
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III. Poziom zatrudnienia pracowników socjalnych – gminy: 

Od rozpoczęcia wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stale poprawia się sytuacja w 

zakresie zatrudniania pracowników socjalnych w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej. 

Szczególnie widoczna poprawa w tym zakresie nastąpiła w ciągu ostatniego roku (2010), kiedy przybyło 

58 jednostek gminnych spełniających warunek organizacyjny Programu (będący jednocześnie realizacją 

istniejącego od dawna obowiązku ustawowego w tym zakresie), czyli zatrudniających jednego 

pracownika socjalnego na 2 000 mieszkaoców gminy, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w 

ośrodku. 

Wykres 3: Jeden pracownik socjalny na 2 000 mieszkaoców gminy, nie mniej niż trzech 
pracowników socjalnych w ośrodku – ogółem (OPS, MOPS) w latach 2009 – 2011 
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Wykres 4: Doradca ds. osób niepełnosprawnych – ogółem (PCPR, MOPS) w latach 2008 – 2011 

 
 

 

V. Porozumienia ośrodków pomocy społecznej z powiatowymi urzędami pracy: 
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dotyczące zawierania formalnych porozumieo pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej i właściwymi 

terytorialnie powiatowymi urzędami pracy spełniała ponad połowa gminnych ośrodków pomocy 

społecznej oraz wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej miast na prawach powiatów. Należy 

dodad, iż wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego i 

brzeskiego sformalizowały współpracę z właściwymi sobie służbami zatrudnienia. Dodatkowo deklarację 

podpisania tego rodzaju umowy składa co piąta jednostka gminna. Wydaje się, iż spory wpływ na 

poprawę sytuacji w tym zakresie mogły mied usługi szkoleniowe i doradcze oferowane przez projekt  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej”. 
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Wykres 5: Porozumienia o współpracy z powiatowymi urzędami pracy – ogółem (OPS, MOPS) 
w latach 2009 – 2011 

 
VI. Programy aktywności lokalnej  

Można zauważyd pozytywną tendencję w zakresie stosowania ważnego narzędzia realizacji 

projektu w obszarze aktywnej integracji, jakim jest program aktywności lokalnej. Wydaje się, iż „dobre 

praktyki” realizacji programów aktywności lokalnej oraz szkolenia projektu Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” poprzez 

pokazywanie korzyści płynących ze stosowania tego narzędzia zachęciły realizatorów projektów 

systemowych pomocy społecznej po częstsze sięganie po nie. 

Wykres 6: Programy aktywności lokalnej – ogółem (OPS, PCPR, MOPS) w latach 2008 – 2011 
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REKOMENDACJE 
WYKAZ ADRESATÓW REKOMENDACJI:  

 

Instytucja Pośrednicząca  – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia  – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Instytucja Zarządzająca  – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MUW w Krakowie  – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  

Obserwatorium PS – Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Małopolskie Obserwatorium Polityki 

Społecznej – Etap I” realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Projekt szkoleniowy ROPS  – Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr 

Pomocy Społecznej” realizowany w ramach Poddziałania 7.1.3: Podnoszenie Kwalifikacji Kadr Pomocy i Integracji 

Społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Projekt ARES  – Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - 

Etap I" realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Regionalne Ośrodki EFS – sied placówek powstałych, aby rozwijad kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem 

szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do 

informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych projektodawców w 

trakcie przygotowywania projektów 

ROPS  – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
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Wnioski Rekomendacje Adresaci 

CZĘŚD I 

1 

Wymóg merytoryczny dla beneficjentów Poddziałao 
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – 
posiadanie aktualnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych: 
W 12 gminach, 1 powiecie ziemskim i 1 powiecie 
grodzkim przestały  obowiązywad dokumenty 
strategiczne, ale prowadzone są w nich prace (mające się 
zakooczyd do kooca bieżącego roku) zmierzające do 
przyjęcia kolejnego dokumentu. 

W latach 2011 - 2013 19 gmin będzie zmuszona przyjąd 
kolejną strategię rozwiązywania problemów społecznych. 
W 2011 r. zakooczy się obowiązywanie 5 gminnych 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, a w 
2012 r. – 14.  

 

Wskazany jest dalszy monitoring działao jednostek po to, 
aby brak aktualnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych nie stał się barierą w realizacji projektów 
systemowych w kolejnych latach. Powinno to dotyczyd w 
szczególności jednostek, które w 2011 r. będą zmuszone 
zatwierdzid kolejny dokument strategiczny oraz tych, w 
których strategie rozwiązywania problemów społecznych 
zakooczą się przed koocem realizacji Programu, zwłaszcza 
tych 5 ośrodków pomocy społecznej, w którym zakooczy 
się w 2011 r. obowiązywanie strategii. 

Obserwatorium PS 
 

2 

Wymóg organizacyjny dla beneficjentów Poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – 
zatrudnianie pracowników socjalnych w proporcji:   
1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkaoców gminy, nie 
mniej niż 3 pracowników socjalnych w jednostce: 

W 2011 roku ciągle jeszcze co najmniej 34 ze 170 
ośrodków pomocy społecznej realizujących projekty 
systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 nie spełnia 
wymogu organizacyjnego Programu. Dodatkowo 7 z 9 
ośrodków, które w 2011 r. nie uczestniczą w Programie 
nie spełnia omawianego kryterium.  

 

Niezbędne jest ciągłe monitorowanie zatrudniania 
pracowników socjalnych w gminnych jednostkach 
pomocy społecznej zgodnie z wymogami ustawowymi i 
wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 
doskonalenie rozwiązao prowadzących do zmiany 
niekorzystnej sytuacji w tym zakresie. 
W dalszym ciągu konieczne jest propagowanie potrzeby 
zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej 
dodatkowych pracowników socjalnych wśród wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. 

Obserwatorium PS 
MUW w Krakowie 
Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia 
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3 

Porozumienia pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej 
a właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami 
pracy w ramach realizacji projektów systemowych 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki: 

Porozumienia funkcjonują w 94 gminach (tj. 52,5%) oraz 
wszystkich trzech miejskich ośrodkach pomocy 
społecznej miast na prawach powiatów, a deklarację 
podpisania tego rodzaju umowy złożyły w ankiecie 34 
jednostki (tj. 19,0%). 
Niepokojącym jest, iż 51 OPS (28,5%) nie planuje 
uregulowad w sposób formalny (przynajmniej w 2011 r.) 
współpracy z powiatowymi urzędami pracy. 
 

Zasadne jest dalsze promowanie korzyści płynących  
z formalnych porozumieo pomiędzy ośrodkami pomocy 
społecznej a właściwymi terytorialnie urzędami pracy 
poprzez organizowanie wspólnych spotkao i warsztatów  
z udziałem potencjalnych partnerów, których celem 
będzie wypracowanie skutecznych mechanizmów 
współpracy oraz promocja dobrych praktyk w tym 
zakresie.  

Niezbędnym jest monitorowanie spełniania zaleceo 
formalnej współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy 
społecznej a właściwymi terytorialnie urzędami pracy. 
 

Projekt szkoleniowy ROPS przy 
współpracy z  Regionalnymi 
Ośrodkami EFS oraz WUP 
Obserwatorium PS 

4 

Narzędzia aktywnej integracji w ramach realizacji 
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Większośd jednostek pomocy społecznej ciągle  
nie wykorzystuje w pełni narzędzi aktywnej integracji 
(oprócz podstawowego - kontraktu socjalnego): 

 

 program aktywności lokalnej realizowany był w 2010 
r. jedynie przez 29 realizatorów projektów 
systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (15,1%); 
 

 program integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych był wdrażany w 2010 r. w 6 
jednostkach powiatowych, które mogą go 
zastosowad w ramach Poddziałania 7.1.2 (27,3%). 
 

Aby rozpowszechniad stosowanie narzędzi aktywnej 
integracji należy nadal: 

 promowad narzędzia aktywnej integracji poprzez 
pokazywanie realnych korzyści wynikających z ich 
wdrażania, przede wszystkim przez prezentację 
dobrych praktyk; 

 rozwijad szkolenia i prowadzid usługi doradcze w tym 
zakresie dla beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
Instytucja Pośrednicząca II 
Stopnia 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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Instrumenty aktywnej integracji w ramach realizacji 
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 Prawie wszystkie jednostki wdrażające w 2010 r. 
projekty systemowe z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowały 
wytyczne zawarte w „Zasadach …” realizując 
przynajmniej trzy instrumenty aktywnej integracji. 
Najwięcej instrumentów stosowały w 2010 r. 
miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów 
grodzkich. 

 Najczęściej wykorzystywanym działaniem aktywnej 
integracji były instrumenty aktywizacji społecznej. 
Nieco rzadziej instrumenty aktywizacji zawodowej i 
edukacyjnej, najrzadziej zaś – instrumenty aktywizacji 
zdrowotnej. 

 Beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 nie korzystali 
w ogóle z instrumentu aktywizacji zawodowej jakim 
jest kierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum 
Integracji Społecznej. A tylko pojedyncze jednostki 
wykorzystywały: 
 „dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego” 
(instrument aktywizacji zawodowej); 

 „skierowanie do pracy w spółdzielni socjalnej” 
(instrument aktywizacji zawodowej); 

 „skierowanie i sfinansowanie programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla 
osób uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających” (instrument aktywizacji 
zdrowotnej). 
 
 
 

Dla prawidłowej realizacji projektów systemowych 
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w dalszym ciągu zasadne 
wydaje się: 

 monitorowanie wykorzystywania instrumentów 
aktywnej integracji; 

 promowanie korzyści ze stosowania rzadziej 
wykorzystywanych instrumentów, zwłaszcza z grupy 
instrumentów aktywizacji zawodowej (w tym 
kierowanie do uczestnictwa w zajęciach centrów i 
klubów integracji społecznej oraz do pracy w 
spółdzielni socjalnej) 

 prowadzenie dalszego rozwoju edukacji i doradztwa 
w zakresie instrumentów aktywnej integracji  

 
Wydaje się jednocześnie, iż dla uzyskania najbardziej 
efektywnego wsparcia dla uczestników projektów 
systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, ważnym jest 
wykorzystywanie przy planowaniu instrumentów 
aktywizacji edukacyjnej informacji zawartych w 
„Barometrze zawodów" przygotowywanym corocznie 
przez projekt systemowy „Małopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy i Edukacji”.  

 

Obserwatorium PS 
Projekt szkoleniowy ROPS 
Instytucja Pośrednicząca II 
Stopnia 
Projekt szkoleniowy ROPS 
Projekt ARES 
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Prowadzenie projektów systemowych Poddziałania 
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w partnerstwie: 

Realizacja projektów systemowych w partnerstwie ciągle 
nie jest rozpowszechniona w województwie 
małopolskim. W okresie realizacji kolejnej edycji 
projektów systemowych  PO KL (2010 – 2012) 
prowadzonych jest jedynie 9 partnerstw, w których 
łącznie uczestniczy 23 jednostki pomocy społecznej (tj. 
12,0%. w tym: 20 OPS, 1 PCPR, 2 MOPS).  
 

Mimo sporego prawdopodobieostwa, iż na obecnym 
etapie wdrażania projektów (drugi z trzech lat realizacji) 
jednostki nie będą zainteresowane zmianą sposobu 
realizacji rozpoczętych projektów, znajomośd metod 
pracy w partnerstwie może zaprocentowad 
zawiązywaniem partnerstw w następnym okresie, 
wykorzystaniem zasad partnerskiego współdziałania w 
realizacji programu aktywnej integracji, czy też poza 
projektami współfinansowanymi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dlatego wydaje się celowym: 

 ciągłe promowanie projektów partnerskich, np. 
poprzez prezentowanie dobrych praktyk, które 
pojawiły się w trakcie dotychczasowej realizacji 
projektów systemowych w PO KL; 

 kontynuacja szkoleo przybliżających metody pracy w 
partnerstwie – jako istotnego działania z punktu 
widzenia osiągania celów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 

 

Instytucja Pośrednicząca 
Instytucja Pośrednicząca II 
Stopnia 
Projekt szkoleniowy ROPS 

7 

Negatywne doświadczenia beneficjentów Poddziałania 
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Realizatorzy projektów systemowych ciągle jeszcze 
napotykają przeszkody związane uczestnictwem w 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Co więcej nie 
tracą na znaczeniu problemy, jakie pojawiły się na 
początku wdrażania PO KL: 

 rozbudowana dokumentacja związana z realizacją 
projektu, 

 zmiany zasad i procedur w trakcie realizacji projektu 
systemowego. 

 

Aby usprawnid pracę beneficjentom Poddziałania 7.1.1  
i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
a jednocześnie zapobiegad rezygnacji jednostek  
z uczestnictwa w Programie należy nieustannie 
ograniczad powtarzające się i niesłabnące trudności, jakie 
towarzyszą realizacji projektu poprzez organizowanie 
skutecznego i szybkiego przekazu bieżących informacji od 
instytucji koordynujących Program do beneficjentów 
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (np. e-mailing) dotyczącego zmian w 
zasadach realizacji projektu wraz z informacją o zakresie 
konieczności stosowania ich przez jednostki; 
Mając na celu wyposażenie realizatorów projektów 

 
Instytucja Pośrednicząca 
Instytucja Pośrednicząca II 
Stopnia 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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Z roku na rok przybierają też na znaczeniu problemy 
związane z rekrutacją uczestników, czy ich rezygnacją w 
trakcie realizacji projektu. 
 

systemowych w wiedzę ważną dla przebiegu i finalnego 
efektu Programu należy: 

 zachęcad do pogłębiania wiedzy i wyposażania się w 
techniki pracy w zakresie pozyskiwania i 
utrzymywania w projekcie uczestników; 

 wzmacniad funkcje doradcze, odpowiadające na 
indywidualne potrzeby realizatorów projektów 
systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. 
 

8 

Uczestnicy projektów systemowych w Poddziałaniu 
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
 

Główną przyczyną nieprzystępowania osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym do projektów systemowych 
jest brak motywacji do zmian potencjalnych ich 
uczestników,  a także: 

 brak wiary w możliwośd zatrudnienia po zakooczeniu 
uczestnictwa w projekcie oraz uzależnienie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym od systemu 
pomocy społecznej (według ośrodków pomocy 
społecznej); 

 stan zdrowia i trudności z dojazdem potencjalnych 
uczestników (według powiatowych centrów pomocy 
rodzinie). 

Najczęściej wskazywanymi przyczynami rezygnacji 
uczestników w trakcie realizacji projektu, było podjęcie 
pracy (wskazania głównie ośrodków pomocy społecznej) 
oraz pogorszenie się stanu zdrowia (wskazania ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie), czy problemy osobiste (wskazywane głównie 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 

Aby wspomóc realizatorów projektów systemowych  
z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki należy: 

 prowadzid szkolenia w zakresie pozyskiwania  
i utrzymywania w projekcie uczestników; 

 zachęcad realizatorów projektów systemowych do 

stosowania szerszego wachlarza instrumentów 

aktywizacji zawodowej przewidzianych w „Zasadach 

przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów 

systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 

(np. poprzez skierowanie do uczestnictwa w 

zajęciach klubu, czy centrum integracji społecznej lub 

do pracy w spółdzielniach socjalnych), tak aby 

najskuteczniej wyposażyd ich umiejętności przydatne  

w aktywnym wejściu na rynek pracy; 

 kontynuowad rozpowszechnianie ewaluacji działao 
podejmowanych w projekcie, w celu najlepszego ich 
dostosowania do potrzeb uczestników. 

 
Obserwatorium PS  
Projekt szkoleniowy ROPS 
Instytucja Pośrednicząca II 
Stopnia 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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9 

Środki alokowane dla beneficjentów Poddziałania 7.1.1  
i 7.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na okres 
2010 - 2012: 
 

 7 ośrodków pomocy społecznej uważa wysokośd 
alokacji za zbyt dużą (gdyż są problemy z 
pozyskaniem tylu beneficjentów ostatecznych, aby 
wydatkowad przyznaną kwotę lub działania zostały 
zrealizowane mniejszym nakładem kosztów),  

 15 jednostek gminnych uznaje wysokośd alokacji za 
niewystarczającą (przez co nie będzie możliwości 
zrealizowania wszystkich potrzebnych działao lub 
ograniczy się ilośd osób, które można objąd 
wsparciem, a także zatrudnienia odpowiedniej ilości 
pracowników do realizacji projektu).  
 

 

Nadal należy monitorowad wydatkowanie środków w 
trakcie realizacji projektów w latach 2010 – 2012, aby 
przy projektowaniu alokacji na następny okres mied 
możliwośd zdecydowania, czy warto brad pod uwagę 
indywidualne rozpatrywanie przypadków, w których  
beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłaszają potrzeby 
podwyższenia lub zmniejszenia alokacji, aby jak najlepiej 
zagospodarowad środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Instytucja Pośrednicząca 

1
10 

Formy szkoleniowe preferowane przez beneficjentów 
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 W dalszym ciągu największym powodzeniem, wśród 
wszystkich trzech typów realizatorów projektów 
systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 cieszą się 
szkolenia.  

 OPS doceniają bardziej doradztwo, natomiast 
warsztaty cenią bardziej PCPR i MOPS powiatów 
grodzkich. 

 Zdecydowanie najmniej cenione przez jednostki 
pomocy społeczne (zwłaszcza ośrodki pomocy 
społecznej) są konferencje i seminaria jako przydatne 
formy dokształcania. 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów 
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki należy w dalszym ciągu prowadzid szkolenie  
i doskonalenie zawodowe pracowników jednostek 
pomocy społecznej  poprzez: 
 

 organizowanie szkoleo w preferowanych przez 
jednostki pomocy społecznej  formach; 

 

 wzmacnianie funkcji doradczej projektu 
szkoleniowego ROPS zgłasza dla OPS.  

 

 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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Potrzeby szkoleniowe beneficjentów projektów 
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
 

Porównywalnie wysokim zainteresowaniem 
respondentów cieszy się tematyka związana z pracą 
socjalną, zagadnieniami aktywnej integracji oraz 
przepisami prawa. Natomiast najmniejsze 
zainteresowane szkoleniami związane jest z tematyką 
partnerstw. 

Dla wspierania  beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w rozwoju form 
aktywnej integracji i doskonaleniu pracy socjalnej zleca 
się ciągłe: 

 reagowanie na potrzeby szkoleniowe; 

 podejmowanie działao promocyjnych dotyczących 
szkoleo, które są istotne dla wdrażania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki mimo, iż 
zapotrzebowania na te szkolenia nie jest zbyt wysokie 
(np. partnerstwa, czy rekrutacja beneficjentów 
ostatecznych). 

 
Projekt szkoleniowy ROPS 
 

CZĘŚD II 
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Realizacja programów celowych: 
 
Większośd jednostek pomocy społecznych (158 
jednostek, tj. 78,5%) uczestniczyło w 2010 r., w 
programach rządowych na swoim terenie. 
Pozostałe programy celowe, nie są tak samo powszechne 
jak programy rządowe. Takie programy realizowały w 
2010 r. jedynie 44 jednostki (21,9%), w tym 34 OPS, 8 
PCPR i 2 MOPS powiatów grodzkich. Łącznie realizowano 
58 programów. W tym w ośrodkach pomocy społecznej 
realizowano 41 programów, w miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej powiatów grodzkich – 7 (w tym 5 
programów pomocy dziecku i rodzinie i 2 inne programy), 
natomiast w powiatowych centrach pomocy rodzinie  10 
programów celowych (w tym 6 programów pomocy 
dziecku i rodzinie oraz 4 inne projekty).  
 

W celu upowszechniania potrzeby realizacji programów 
wynikających z rozeznanych potrzeb należy ciągle: 
 

 wskazywad nieodzownośd realizowania takich 
programów, jako działao istotnych dla realizacji 
zadao pomocy społecznej w regionie; 

 promowad możliwośd wykorzystania środków 
unijnych w celu zaspokajania potrzeb lokalnych np. w 
ramach projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 
i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 umożliwiad doskonalenie potencjalnym realizatorom 
w zakresie zasad planowania i wdrażania projektów, 
jako działao istotnych dla realizacji zadao pomocy 
społecznej w województwie małopolskim. 

MUW w Krakowie 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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Realizacja gminnych systemów profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną:  

Większośd gmin (150 OPS, tj. 84%) i wszystkie trzy 
małopolskie miasta na prawach powiatu, w 2010 r. 
organizowały system profilaktyki i opieki nad dzieckiem  
i rodziną na swoim terenie.  

W latach 2007 – 2010 można zaobserwowad stały wzrost 
liczby gmin, w których budowany jest taki system. 

Największym problemem dla ośrodków pomocy 
społecznej jest brak środków na realizację zadao 
związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu. 
Dużą przeszkodą jest także brak infrastruktury socjalnej w 
gminie: ośrodków wsparcia, placówek opiekuoczo – 
wychowawczych wsparcia dziennego o różnym 
charakterze oraz mieszkao socjalnych, środowiskowych 
domów samopomocy, klubów i centrów integracji 
społecznej, poradni psychologicznych i pedagogicznych, a 
także żłobków i przedszkoli. Inną grupą problemów 
związanych z wdrażaniem systemu profilaktyki i opieki 
nad dzieckiem i rodziną jest współpraca 
międzyinstytucjonalna – rozproszenie i problem w 
koordynowaniu działao oraz słaby przepływ informacji i 
nienajlepsza współpraca (m. in. służbą zdrowia, szkołą, 
Policją i kuratorami sądowymi).  

 

Aby wesprzed tworzenie gminnych systemów profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem i rodziną należy kontynuowad: 
 

 promowanie konieczności budowy gminnych 
systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 
rodziną; 

 umożliwianie doskonalenia zawodowego 
pracownikom instytucji mogących współtworzyd 
system (w obszarze wzajemnej współpracy) w celu 
bardziej efektywnej i kompleksowej pomocy osobom 
potrzebującym, jako działao istotnych dla realizacji 
zadao pomocy społecznej w województwie 
małopolskim; 

 wspieranie szkoleniowe jednostek pomocy 
społecznej w zakresie budowania lokalnych 
partnerstw mających tworzyd gminne systemy 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, tym 
bardziej że obecnie istnieje małe zainteresowanie 
szkoleniami związanymi z budowaniem partnerstw 
lokalnych. 

MUW w Krakowie 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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Pomoc osobom mającym trudności w integracji  
ze środowiskiem (określonym w ustawie o pomocy 
społecznej): 

Większośd powiatowych centrów pomocy rodzinie  

Aby upowszechnid oferowanie kompleksowego wsparcia 
osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem 
należy ciągle: 

 wskazywad potrzebę tworzenia systemowych 
rozwiązao w zakresie pomocy wszystkim grupom 

 
MUW w Krakowie 
Projekt szkoleniowy ROPS 
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(15 z 19 PCPR) realizuje zadanie ustawowe polegające  
na pomocy osobom mającym trudności w integracji ze 
środowiskiem.  

Pomoc świadczona przez jednostki powiatowe jest ciągle 
kierowana właściwie do jednej grupy osób mającym 
trudności integracyjne – wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuoczo – wychowawczych. 

osób mającym takie problemy wskazanych w 
ustawie; 

 wspierad szkoleniowo jednostki pomocy społecznej  
w zakresie tworzenia kompleksowych programów 
pomocy osobom mającym trudności w integracji  
(w tym w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki), jako działao istotnych dla realizacji zadao 
pomocy społecznej w regionie.  

15 

Współpraca jednostek pomocy społecznej  
z organizacjami pozarządowymi: 

O ile współpracę z organizacjami pozarządowymi 
podejmowała w 2010 r. ponad połowa jednostek pomocy 
społecznej (128, tj. 63,7%), o tyle zlecanie im realizacji 
zadao z zakresu pomocy społecznej ma węższy zasięg – 
jedynie 70 jednostek pomocy społecznej (tj. 34,8%, w 
tym: 50 ośrodków pomocy społecznej, 17 powiatowych 
centrów pomocy rodzinie i 3 miejskie ośrodki pomocy 
społecznej). 

Stopieo współdziałania z trzecim sektorem dowodzi, że 
administracja publiczna prowadząca działalnośd w sferze 
pomocy społecznej nie wykorzystuje w pełni możliwych 
form współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Wydaje się, że w celu wzmacniania współpracy jednostek 
pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi przy 
realizacji zadao ustawowych ciągle konieczne jest: 

 

 wskazywanie potrzeby prowadzenia współpracy 
sektora pomocy społecznej z organizacjami 
pozarządowymi (zwłaszcza przez prezentowanie 
dobrych praktyk) nie tylko pracownikom jednostek 
pomocy społecznej, ale przede wszystkim 
zarządzającym jednostkami samorządowymi; 

 

 szkolenie jednostek pomocy społecznej w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 

 wspieranie szkoleniowe istniejących organizacji 
pozarządowych umożliwiając im profesjonalizację. 

MUW w Krakowie 
Projekt szkoleniowy ROPS 

 


