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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej oddaje w Państwa ręce niniejszy
raport. Jest on wynikiem kolejnych badań zrealizowanych w związku z
sporządzania

bilansu

potrzeb

w

zakresie

pomocy

społecznej

obowiązkiem
nałożonym

na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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.
Raport powstał na podstawie informacji przekazanych przez ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej
powiatów grodzkich województwa małopolskiego.
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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW
CIS

centrum integracji społecznej

DPS

dom pomocy społecznej

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

IP

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
w Województwie Małopolskim (Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego)

IW

Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny 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

OAO

ośrodek adopcyjno - opiekuńczy

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PO KL (Program)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

POW

placówka opiekuńczo - wychowawcza

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”

3

WPROWADZENIE
Założenia:
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie cyklicznego badania
przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, projekt realizowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja
integracji społecznej”. Corocznie badanie skupia się wokół dwóch podstawowych celów:
I.

Dostarczanie informacji wspierających efektywne wykorzystanie środków unijnych.
Badanie pełni funkcję wsparcia informacyjnego Instytucji Wdrażającej w kontekście projektów
systemowych pomocy społecznej z obszaru aktywnej integracji oraz Instytucji Pośredniczącej
w przygotowaniu 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”.
Opracowanie – poprzez diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej województwa małopolskiego – ma stanowić również
podstawę realizacji szkoleniowego 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.

II.

Bilansowanie potrzeb pomocy społecznej.
Badanie ma na celu diagnozę realizacji ustawowych zadań pomocy społecznej przez gminy
i powiaty województwa małopolskiego, określenie występujących barier oraz identyfikację
kierunków zmian – faktycznych i pożądanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w regionie.

W związku różnymi instytucjami będącymi adresatami raportu opracowanie podzielono na dwie
części. Pierwsza z nich adresowana jest przede wszystkim do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji
Wdrażającej oraz ROPS w Krakowie w kontekście projektu: „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr
Pomocy Społecznej” i dotyczy zagadnień istotnych przede wszystkim dla wdrażania Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce. Natomiast druga część opracowania adresowana
jest głównie do służb wojewody w celu informacyjnego wspierania zadania administracji rządowej, jakim
jest ocena efektywności pomocy społecznej w regionie. Przy czym obie części raportu identyfikują
zaplecze niezbędne do realizacji zadań, których dotyczą, sposób ich prowadzenia oraz określają
przeszkody utrudniające ich prawidłowe wypełnianie, czy wręcz podejmowanie w ogóle.
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Uwagi metodologiczne:
• Badaniem objęto 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. Sondaż został zrealizowany
za pomocą ankiety rozsyłanej. W styczniu 2010 roku skierowano kwestionariusze ankiet drogą
pocztową oraz mailową do w/w jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
w województwie. Łącznie badaniem objęto 201 jednostek pomocy społecznej w regionie.
• Narzędzie badawcze zostało przygotowane w oparciu o ubiegłoroczny kwestionariusz, ze względu na
cykliczny charakter badania. Modyfikacja narzędzia polegała głównie na dostosowaniu pytań
dotyczących poruszanych kwestii do bieżącej sytuacji i skategoryzowaniu większości pytań otwartych.
Ten drugi zabieg był możliwy, gdyż w ubiegłorocznym badaniu po raz pierwszy wzięły udział wszystkie
jednostki pomocy społecznej, do których kierowane jest badanie (201), a wypowiedzi respondentów
były bardzo wyczerpujące. Mimo, iż kwestionariusz ankiety zawierał w większości pytania zamknięte,
przy wielu zagadnieniach pozostawiano możliwość poszerzenia kafeterii poprzez wpisywanie
własnych opinii w kategorii „inne”, by uwzględnić wszystkie możliwe odpowiedzi.
• Cykliczny charakter „Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej” oraz powtarzalność pytań
ankiety umożliwiły także dokonanie porównań pomiędzy latami w poszczególnych obszarach
tematycznych.
• Projekt narzędzia badawczego został skonsultowany z zespołem projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie: „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”,
dla którego badanie stanowić ma podstawę realizacji.
• Aby osiągnąć założone cele badawcze w kwestionariuszu ankiety poruszono następującą
problematykę:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Strategie rozwiązywania problemów społecznych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – realizacja
System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Programy celowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań pomocy społecznej
Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej
Kadra pomocy społecznej
Potrzeby szkoleniowe

Przedstawione wyżej działy tematyczne kwestionariusza ankiety identyfikowały kolejno:

− posiadanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, końcowy rok
obowiązywania tych dokumentów oraz działania jakie są podejmowane w przypadku
zakończenia okresu obowiązywania strategii rozwiązywania problemów społecznych lub braku
tego dokumentu;

− sposób organizacji projektu systemowego w ramach aktywnej integracji, a także podstawowe
trudności oraz doświadczenia w tym obszarze;

− preferowane narzędzia aktywnej integracji (programy aktywności lokalnej oraz programy
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - w przypadków powiatów)
i stosowane w nich instrumenty;
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−
−
−
−

wdrażanie programów celowych i systemów profilaktycznych;
zasięg i jakość współdziałania z trzecim sektorem przy realizacji ustawowych zadań;
poziom zabezpieczenia środków finansowych na realizację świadczeń;
liczebność kadry obsługującej realizowane zadania i potrzeby w zakresie zatrudnienia
dodatkowych pracowników;

− potrzeby edukacyjne pracowników.
Zagadnienia zawarte w kwestionariuszu ankiety były wspólne dla wszystkich ankietowanych
jednostek pomocy społecznej. Jednak szczegółowe kwestie zawarte w pytaniach były zróżnicowane
w zależności od specyfiki zadań realizowanych przez dany typ jednostki. Ankietę dla gmin
i powiatów różni też Dział III, który w kwestionariuszu adresowanym do jednostek gminnych
dotyczy „Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”, a w ankietach powiatowych
„Specjalistycznego poradnictwa i organizacji opieki w rodzinach zastępczych”. Z kolei ankieta
skierowana do powiatów grodzkich (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) uwzględnia fakt realizacji przez
nie zarówno zadań gminnych, jak i powiatowych. Reasumując narzędzie zastosowane
do gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej (ops, pcpr, mops) to trzy wersje
narzędzia badawczego, dostosowane do specyfiki zadań realizowanych przez jednostki objęte
badaniem.
•

•

•

•

Miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich, mające znaczny wpływ na całościowy
obraz sytuacji i wartości średnie, w przedstawionej w dalszej części opracowania szczegółowej
analizie danych, traktowane były specyficznie. 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. 2009, jak i roku bieżącego tj. 2010
(wybrane obszary) oraz szacunków na lata realizacji kolejnej „tury” 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 jakość, 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
Cykliczne badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2010” przeprowadzone
w styczniu i lutym 2010 roku przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej wśród wszystkich
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w regionie (łącznie 201
jednostek) dało bardzo bogaty materiał badawczy. Analiza danych zgromadzonych w trakcie realizacji
badania prowadzi do sformułowania wielu wniosków i rekomendacji. Zostały one podzielone na dwie
części, analogicznie do przedstawionych we wprowadzeniu dwóch głównych celów badania.
CZĘŚĆ I
Pierwsza część badania skupiała się wokół zagadnień związanych z realizacją Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacją projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej służącego „podnoszeniu kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” (Poddziałanie 7.1.3).
Wypływające z tej części badania wnioski są istotne dla wsparcia realizacji PO KL w obszarze Priorytetu
VII „Promocja integracji społecznej” i kształtują się następująco:

I.

W zdecydowanej większości jednostek pomocy społecznej (w 198 na 201 jednostek) obowiązują
strategie rozwiązywania problemów społecznych. Jednostki realizujące projekty systemowe
w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie mają więc
trudności ze spełnieniem wymogu merytorycznego uczestnictwa w Programie dotyczącego
posiadania aktualnej lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jedynie 3 gminy nie
posiadają obecnie takiego dokumentu, przy czym dwie z nich deklarują, iż do końca 2010 roku
przyjmą uchwałą Rady Gminy stosowy dokument.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma trwać do 2013 roku. Z tego względu ważne jest
monitorowanie obowiązywania strategii lokalnych w jednostkach realizujących projekty systemowe
z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Z przeprowadzonego w tym roku badania wynika, iż w trakcie wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007 - 2013) część gmin i powiatów będzie zmuszona
przyjąć kolejną strategię rozwiązywania problemów społecznych, gdyż okres obowiązywania
poprzedniej zakończy się przed zakończeniem realizacji Programu. Dotyczy to łącznie 43 jednostek
(40 gmin, 2 powiatów ziemskich i 1 powiatu grodzkiego), w których obowiązywanie lokalnych
strategii zakończy się przed 2013 rokiem. W 2010 r. zakończy się obowiązywanie 23 lokalnych
strategii rozwiązywania problemów społecznych (w tym 21 gmin oraz 1 powiatu grodzkiego
i 1 powiatu ziemskiego). W 13 gminach i jednym powiecie ziemskim trwają już prace
nad powstaniem kolejnego dokumentu, przy czym w 11 gminach i jednym powiecie ziemskim –
według deklaracji przedstawicieli tych jednostek – zakończą się one przed końcem 2010 r.
Natomiast w 7 gminach i w jednym powiecie grodzkim w trakcie realizacji badania nie rozpoczęto
jeszcze działań mających na celu przyjęcie dokumentu strategicznego na kolejne lata.
W tych jednostkach, podobnie jak w tych, w których lokalne strategie rozwiązywania problemów
społecznych zakończą się w 2011 r. (dotyczy to 6 gmin) wskazany jest ciągły monitoring działań
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.
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II.

III.

Udział jednostek pomocy społecznej w projektach systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest także warunkowany spełnianiem przez nie wymogów
organizacyjnych dotyczących zatrudnienia odpowiednich pracowników. Zdiagnozowana w badaniu
sytuacja jest następująca:

•

wymogi organizacyjne stawiane beneficjentom Poddziałania 7.1.1, tj. jednostkom realizującym
zadania gminne (ośrodkom pomocy społecznej i miejskim ośrodkom pomocy społecznej
powiatów grodzkich), dotyczące zatrudniania pracowników socjalnych w proporcji:
1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców gminy, nie mniej niż 3 takich pracowników
w jednostce spełnia obecnie 71 ops i jeden mops powiatu grodzkiego. Jednak do końca 2010 r.
spełnią go (jak deklarują) łącznie 132 jednostki z 182 funkcjonujących w Małopolsce, tj. 72,5%
(w tym 129 ops i wszystkie trzy mops powiatów grodzkich). Niestety ciągle jeszcze 50 z 182
jednostek gminnych (27,5%) po 2010 roku może nie spełniać tego wymogu organizacyjnego.
W porównaniu z rokiem ubiegłym można zauważyć poprawę sytuacji ops i mops powiatów
grodzkich w tym zakresie. O ile w 2009 r. 65 jednostek gminnych spełniało dwa elementy
wymogu organizacyjnego, o tyle w 2010 r. już 72 jednostki sprostały wymogom PO KL,
a kolejnych 60 ośrodków pomocy społecznej deklaruje ich wypełnienie do końca 2010 r.
Mimo poprawy sytuacji w tym zakresie ciągle duża część gminnych jednostek pomocy
społecznej po 2010 r. może nie spełniać omawianego wymogu. Wydaje się zatem zasadnym
ciągłe doskonalenie rozwiązań prowadzących do zmiany tej niekorzystnej sytuacji. Choć
kryterium organizacyjne wymagane w Programie spełni do końca 2010 r. większość jednostek
gminnych, wciąż jednak niski poziom zatrudnienia pracowników socjalnych w województwie
małopolskim może być barierą w realizacji projektów systemowych z obszaru aktywnej
integracji, a tym samym w osiągnięciu celów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;

•

wymóg organizacyjny będący warunkiem udziału jednostek realizujących zadania powiatowe
(powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów
grodzkich) w projektach systemowych PO KL Poddziałania 7.1.2 dotyczący zatrudniania
co najmniej jednego doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w jednostce, jest obecnie
spełniany przez 16 z 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie. Dodatkowo 3 jednostki
powiatów ziemskich i 2 z 3 mops powiatów grodzkich zadeklarowały, iż do końca 2010 r.
zatrudnią takiego specjalistę. Problem ze spełnianiem tego wymogu organizacyjnego po 2010
r. będzie miał jedynie jeden mops powiatu grodzkiego.
Porównując obecnie zdiagnozowaną sytuację w tym zakresie z poprzednimi latami można
zauważyć znaczną poprawę – w roku 2008 w żadnej jednostce powiatowej w regionie
nie zatrudniano takich specjalistów, a w roku 2010 już 16 jednostek powiatowych zatrudnia
doradcę do spraw osób niepełnosprawnych, kolejne 5 spełnią ten wymóg do końca 2010 r.

Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oprócz wymogów (merytorycznego i organizacyjnego)
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”
wskazuje
się
na konieczność spełnienia dodatkowo jeszcze jednego warunku. Dotyczy on formalnej współpracy
pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a właściwymi terytorialnie urzędami pracy.
W trakcie realizacji badania umowy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a właściwymi
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terytorialnie urzędami pracy obowiązywały łącznie w 67 gminach (tj. 36,8%),
a deklarację podpisania tego rodzaju umowy złożyły w badaniu 54 jednostki (tj. 29,7%), przy czym
jedynie w 35 jednostkach gminnych nastąpi to w 2010 r. Zwraca uwagę fakt, iż w niektórych
powiatach prawie wszystkie ośrodki pomocy społecznej podpisały porozumienia z powiatowym
urzędem pracy (w chrzanowskim, krakowskim, limanowskim, nowosądeckim, oświęcimskim
i wadowickim), a w innych ani jeden ośrodek nie ma podpisanego jeszcze stosownego
porozumienia (w dąbrowskim, miechowskim, myślenickim, nowotarskim, tarnowskim, tatrzańskim
i wielickim).
Niepokojący jest fakt, iż mimo konieczności zawierania porozumień ośrodków pomocy społecznej
i z powiatowymi urzędami pracy, nadal 58 jednostek gminnych (31,9%) nie planuje
w najbliższym czasie formalnego usankcjonowania współpracy z właściwymi terytorialnie urzędami
pracy. Wydaje się, iż postulat podnoszony w poprzednim badaniu (w 2009 r.) jest nadal aktualny.
Aby zachęcać jednostki gminne do współpracy z właściwymi terytorialnie urzędami pracy zasadnym
jest szerokie promowanie płynących z niej korzyści (np. poprzez organizowanie wspólnych spotkań
obu typów jednostek, promocję dobrych praktyk). Tym bardziej, że formalne porozumienie
pomiędzy tymi jednostkami może pomóc w skutecznym wdrażaniu form aktywnej integracji oraz w
rozwiązywaniu różnych problemów, a zwłaszcza związanych z „nakładaniem się” wsparcia
kierowanego przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe urzędy pracy do beneficjentów
ostatecznych. Dodatkowo należy promować zawiązywanie współpracy na dłuższy okres niż
dotychczas (często porozumienia roczne), np. na czas trwania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (do 2013 r.).

IV.

Możliwe w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki narzędzia rozwoju aktywnej integracji
są stosowane przez beneficjentów projektów systemowych z różnym natężeniem. Powszechnie
stosowanym narzędziem jest kontrakt socjalny. Pozostałe dwa narzędzia 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:
•

program aktywności lokalnej w 2009 r. – narzędzie to było zastosowane jedynie
w 19 jednostkach pomocy społecznej (tj. 10,9%, w tym 17 ośrodkach pomocy społecznej
i 2 powiatowych centrach pomocy rodzinie). Programy te były najczęściej kierowane do całej
społeczności, a podejmowane przedsięwzięcia w ramach realizacji programu aktywności
lokalnej miały charakter imprez integracyjnych i debat społecznych, a także działań mających
na celu zwiększenie aktywności lokalnej, czy przeciwdziałanie przemocy i alkoholizmowi;

•

program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany był w 2009 r.
przez 8 jednostek (tj. 36,4%, w tym 7 powiatowych centrów pomocy rodzinie i 1 miejski
ośrodek pomocy społecznej powiatu grodzkiego) z 22 mogących go stosować w ramach
Poddziałania 7.1.2. W ramach tego programu najczęściej prowadzono poradnictwo prawne
i psychologiczne oraz oferowano usługi doradcy zawodowego i programy terapeutyczne.
Prowadzono także zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej podnoszące umiejętności
zawodowe osób niepełnosprawnych. Od poprzedniego badania jedynie nieznacznie wrosła
liczba jednostek realizujących program integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych, mimo iż większość jednostek powiatowych uzupełniło braki
w zatrudnieniu doradców do spraw osób niepełnosprawnych.
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W dalszym ciągu postulat wskazany w poprzednim badaniu jest jednak aktualny. Należy zachęcić
przedstawicieli jednostek powiatowych do pogłębiania wiedzy dotyczącej narzędzi realizacji
projektu dostępnych w ramach rozwoju form aktywnej integracji, a jednocześnie poszerzyć
i wzmocnić działania promujące i pokazujące korzyści, jakie mogą być efektem ich stosowania.

V.

W ramach realizacji kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programów
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ośrodki pomocy społecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich realizujące
projekty systemowe z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stosują
i finansują różne instrumenty o charakterze aktywizującym:

•

instrumenty aktywizacji zawodowej stosowały w 2009 r. w ramach projektów systemowych 154
jednostki pomocy społecznej (tj. 88,5%, w tym: 135 ops, 16 pcpr i 3 mops). Wśród działań
skierowanych do beneficjentów ostatecznych w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej
wszystkie trzy typy jednostek pomocy społecznej wskazywały, iż najczęściej stosowanym
działaniem było umożliwienie korzystania z usług doradcy zawodowego. Pozostałe rodzaje
przedsięwzięć należących do grupy instrumentów aktywizacji zawodowej stosowane były dość
rzadko;

•

instrumenty aktywizacji edukacyjnej prowadziło w 2009 r. 156 jednostek (tj. 89,7%, w tym: 136
ops, 17 pcpr i 3 mops). Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie
najczęściej dawały możliwość uczestnictwa w zajęciach mających na celu zdobycie nowych
kompetencji i umiejętności zawodowych przez beneficjentów ostatecznych. Natomiast
wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich umożliwiły
beneficjentom ostatecznym uczestniczenie w zajęciach podnoszących kluczowe kompetencje
o charakterze zawodowym;

•

instrumenty aktywizacji społecznej były one realizowane w 2009 r. przez wszystkie jednostki
uczestniczące w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2.
W ramach tych instrumentów jednostki pomocy społecznej najczęściej organizowały
i finansowały treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Jeżeli chodzi o inne działania
mieszczące się w ramach instrumentów aktywizacji społecznej były one już dużo rzadziej
stosowane, zarówno przez jednostki gminne, jak i powiatowe;

•

instrumenty aktywizacji zdrowotnej są najmniej powszechnie wykorzystywane w jednostkach
pomocy społecznej realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2.
Po ten rodzaj aktywizacji sięgnęło w 2009 r. jedynie 100 jednostek (57,5%, w tym: 86 ops,
12 pcpr i 2 z 3 mops). Wybór rodzajów tych instrumentów był uwarunkowany rodzajem
pomocy, jaką świadczą jednostki pomocy społecznej. W ośrodkach pomocy społecznej
najbardziej powszechnym działaniem było kierowanie i finansowanie badań profilaktycznych
w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, a w powiatowe centra pomocy rodzinie
najczęściej finansowały część kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń
fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami
osób niepełnosprawnych.
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VI.

VII.

Porównując docelowe wartości wskaźników monitorowania dla Priorytetu VII, Działania 7.1 PO KL
w Małopolsce z dotychczas osiągniętymi i planowanymi na lata 2010 - 2012 przez beneficjentów
Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 można przypuszczać, iż realizacja wartości założonych na cały okres
wdrażania PO KL w regionie może być zagrożona. Bowiem w świetle danych z badania widać,
że w ostatnim możliwym okresie realizacji projektów systemowych z Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2
(tj. w latach 2013 - 2014) należałoby objąć wsparciem 16 110 beneficjentów ostatecznych,
co stanowi 45% planowanych do objęcia wsparciem w całym okresie wdrażania PO KL w Małopolsce,
w tym z terenów wiejskich aż 15 106 osób, tj. 57%.
Sytuacja w zakresie poziomu realizacji kolejnego wskaźnika monitoringu PO KL tj. „liczby klientów
instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów”
wydaje się być korzystniejsza. Liczba pozostałych do zawarcia kontraktów socjalnych w ramach
projektów realizowanych w latach 2013 - 2014 powinna wynieść 6 864, tj. 28% z liczby planowanych
dla Małopolski ogółem.
Realizacja projektów partnerskich w ramach PO KL nie jest powszechna. W latach 2010 – 2012
będzie realizowanych zaledwie 8 partnerstw, w których łącznie uczestniczyć będą 22 jednostki
pomocy społecznej (tj. 11,6%. w tym: 20 ops, 1 pcpr, 1 mops). W porównaniu z rokiem poprzednim
obecnie będzie realizowane o 1 partnerstwo mniej niż w 2009 r. i będą w nich uczestniczyć
2 jednostki mniej. Z kontynuacji projektu partnerskiego w następnych latach zrezygnowało w tym
roku 8 jednostek pomocy społecznej. Z drugiej strony na lata 2010 - 2012 sześć nowych jednostek
pojęło w 2010 r. realizację projektu wspólnie z innymi.
Jednocześnie warto podkreślić, iż uczestnicy projektów partnerskich doceniają taki sposób realizacji
PO KL, nie tylko ze względu na dodatkową premię za partnerstwo w realizacji projektu
systemowego, ale przede wszystkim ze względu na zwiększenie efektywności działań
w realizowanym projekcie, lepsze skoordynowanie procedur organizacyjnych, łatwiejszy dostęp
do instytucji i specjalistów, których brak w małych gminach, bogate doświadczenie lidera,
czy możliwość wymiany doświadczeń i pozytywne doświadczenia z lat poprzednich.
Wydaje się, iż oprócz konieczności przybliżania metod pracy w partnerstwie, aby przekonać
jednostki do zawiązywania współpracy partnerskiej w ramach projektów systemowych należy
promować dobre praktyki, które pojawiły się w trakcie dotychczasowej realizacji projektów
systemowych w PO KL.

VIII.

Beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w trzecim
roku realizacji projektów systemowych dostrzegają pozytywne aspekty rozwoju form aktywnej
integracji. Jednostki pomocy społecznej uważają, iż realizacja projektu systemowego
w 2009 r. pozwoliła na integrację społeczną oraz poszerzanie kompetencji społecznych
i zawodowych beneficjentów ostatecznych, ale i pozyskanie nowych umiejętności i wiedzy przez
pracowników jednostek. Przedstawiciele jednostek gminnych i powiatowych podnoszą też, iż udział
w projekcie był dla samych beneficjentów ostatecznych pozytywnym doświadczeniem. Efekty
w postaci pozytywnej zmiany u klientów jednostek pomocy społecznych były częściej wymieniane
jako korzyści projektu niż zatrudnianie dodatkowych pracowników, czy możliwość dofinansowania
jednostki.

IX.

Oprócz pozytywnych aspektów wdrażania Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizatorzy projektów systemowych ciągle jeszcze napotykają przeszkody. Wśród
11

negatywnych doświadczeń związanych z realizacją PO KL w 2009 r. wszystkie jednostki pomocy
społecznej najczęściej wymieniały nadmiernie rozbudowaną dokumentację związaną z realizacją
projektu, a ośrodki pomocy społecznej dodatkowo zbyt skomplikowaną sprawozdawczość
z realizacji projektu. Dla większości jednostek pomocy społecznej duży problem stanowiły również
inne aspekty związane z prowadzeniem projektu: zmiany zasad i procedur w trakcie realizacji
projektu systemowego, czy opóźnienia w przekazywaniu środków na jego realizację.
Badania pokazują, iż mimo dwuletniego okresu realizacji projektów nie tracą na znaczeniu
problemy, jakie pojawiły się na początku wdrażania PO KL. Należy więc próbować je ograniczyć,
gdyż powtarzające się i niesłabnące trudności, jakie towarzyszą realizacji projektu mogą grozić
rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Programie niektórych jednostek.
Należy odnotować także, iż część przedstawicieli jednostek zarówno gminnych, jak i powiatowych
zwracała uwagę na innego rodzaju problemy – związane z rekrutacją beneficjentów ostatecznych,
czy też ich rezygnacją w trakcie realizacji projektu.
Zwraca uwagę fakt, iż o ile na ograniczanie części problemów z pierwszej grupy może mieć pewien
wpływ Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Wdrażająca, o tyle te ostatnie
mogą być redukowane jedynie przez samych realizatorów projektów. Mając na celu wzmocnienie
ich pozycji w zmaganiach z problemami, które mogą być zagrożeniem dla przebiegu i finalnego
efektu Programu, należałoby zachęcać pracowników jednostek realizujących projekty systemowe
do pogłębiania wiedzy i wyposażania się w techniki pracy w zakresie pozyskiwania i utrzymywania
w projekcie beneficjentów ostatecznych.

X.

Wskazane wyżej działania są tym bardziej niezbędne, że pozyskiwanie beneficjentów ostatecznych
staje się coraz trudniejsze. Potwierdzeniem tej tezy są przyczyny wymieniane przez przedstawicieli
jednostek pomocy społecznej, które uniemożliwiają ich klientom uczestniczenie w projekcie.
Badanie dowodzi, iż podstawowe przyczyny odmawiania przez osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym uczestnictwa w projekcie tkwią w ich mentalności – z jednej strony nie mają oni
motywacji do zmian w swoim życiu, a z drugiej nie wierzą w możliwość zatrudnienia po zakończeniu
uczestnictwa w projekcie, a dodatkowo często bywają uzależnieni od systemu pomocy społecznej.
Oprócz przyczyn tkwiących w psychice osób wykluczonych społecznie przedstawiciele jednostek
pomocy społecznej wskazują na inne, obiektywne ograniczenia tych osób, jak: opieka nad osobami
zależnymi, praca w gospodarstwie rolnym, zły stan zdrowia, czy trudności związane z dojazdem.
Jednocześnie jest jeszcze jedna grupa barier, które powodują nieprzystępowanie do projektu
systemowego klientów pomocy społecznej. Można wśród nich wymienić: obawę przed utratą
statusu osoby bezrobotnej, ubezpieczenia w KRUS, udział w innym projekcie, czy brak wiedzy
o korzyściach z uczestnictwa w projekcie. Wydaje się, iż na ograniczanie tej grupy przeszkód mogą
mieć wpływ pracownicy realizujący projekty systemowe, o ile będą wyposażeni w odpowiednią
wiedzę i umiejętności racjonalnego argumentowania korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie
i prostowania nieprawdziwych, stereotypowych schematów myślenia.

XI.

Jednostki pomocy społecznej rozpoczęły realizację projektów systemowych w 2008 r. Było to dla
nich dość duże wyzwanie. Jak wynika z poprzednich badań „Bilans potrzeb pomocy społecznej”
większość z nich nie miała doświadczeń z funduszami unijnymi z lat 2004 – 2006, ani też z zakresu
wdrażania projektów wykorzystujących środki zewnętrzne innych niż programy rządowe. Jednak
rok 2010 jest już trzecim rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce
i jednostki pomocy społecznej nabyły już sporo doświadczeń. Dowodem na to jest wzrost wiedzy
o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wśród pracowników jednostek pomocy społecznej
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w każdym z zakresów (średnio o 0,6 punktu na sześciostopniowej skali w porównaniu z rokiem
2009, a o 1,1 w porównaniu z 2008 r.), o które pytano w badaniu (założenia Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumenty i procedury w nim obowiązujące, umiejętności
zarządzania projektami oraz instytucje koordynujące Program). Od 2008 r. największy wzrost
poziomu wiedzy o Programie wśród pracowników jednostek pomocy społecznej nastąpił w zakresie
umiejętności zarządzania projektem (o 1,7 punktu procentowego na sześciostopniowej skali).

XII.

Jednostki realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w większości
(podobnie jak w poprzednich latach) podjęły się samodzielnego napisania wniosków aplikacyjnych,
a następnie koordynowania projektów. Wydaje się, iż dotychczasowe doświadczenia w realizacji
projektów, a także działania projektu „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy
Społecznej” wyposażyły pracowników jednostek pomocy społecznej w odpowiednią wiedzę, co jest
dużą wartością wdrażania PO KL, gdyż zdobyte umiejętności będą wykorzystane nie tylko w ramach
realizacji projektu systemowego, ale także po jego zakończeniu, czy przy realizacji innych zadań.
Jednak należy zwrócić uwagę – porównując sposób opracowywania wniosków o dofinansowanie
projektów systemowych w poprzednich latach i na kolejne (2010 - 2012) – iż wzrósł odsetek
jednostek korzystających ze wsparcia zewnętrznych firm bądź osób przy przygotowywaniu wniosku
o dofinansowanie projektu systemowego (choć ciągle jest to jedynie ok. 1/7 realizatorów projektów
systemowych). Może to jednak wynikać po części z faktu, iż z roku na rok przybywa nowych
jednostek, które przystępują do Programu. Dodatkowo w 2010 r. przed jednostkami realizującymi
projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 pojawiło się duże wyzwanie. Musiały one
zaprojektować działania w projekcie nie na rok, jak dotychczas, lecz na trzy lata. Mogło
to spowodować, iż małe ośrodki (głównie dotyczy to ops) zdecydowały się skorzystać z pomocy
doświadczonych firm czy osób zewnętrznych. Potwierdzeniem takiej tezy jest fakt, że wzrasta
odsetek jednostek, w których koordynatorem projektu jest pracownik jednostki.

XIII.

Badanie dowodzi, iż większość jednostek pomocy społecznej (129, tj. 64,2%, w tym: 113 ops,
14 pcpr i 2 mops) uznała wysokość alokacji środków na projekty na lata 2010 – 2012
za wystarczającą. Jest jednak grupa 17 jednostek (tj. 8,4%, w tym 14 ops i 3 pcpr), dla której
przyznane dofinansowanie nie jest wystarczające na realizację trzyletniego projektu, gdyż
– jak argumentują – przyznana kwota dofinansowania uniemożliwi realizowanie wszystkich
potrzebnych działań na rzecz wsparcia osób potrzebujących pomocy oraz ograniczy ilość
beneficjentów ostatecznych, których można objąć wsparciem. Dodatkowo jednostki gminne z tej
grupy podnoszą, iż ograniczone środki nie pozwolą na zatrudnienie odpowiedniej ilości
pracowników do realizacji projektu.
Należy dodać, iż dla 9 ośrodków pomocy społecznej (4,5% wszystkich jednostek pomocy społecznej)
przyznane środki są zbyt wysokie, gdyż – jak argumentują – wydatki, które są niezbędne
do realizowania założonych w projekcie działań będą mniejsze niż przyznana alokacja. Jednocześnie
ośrodki napotykają na trudności z pozyskaniem tylu beneficjentów ostatecznych, aby wydatkować
przyznaną kwotę. Poza tym większa wysokość dofinansowania oznacza konieczność zwiększenia
wkładu własnego do projektu systemowego, na co możliwości finansowe ośrodka
są niewystarczające.
Porównując oceny dotyczące wysokości przyznanego dofinansowania w ramach podziału środków
na projekty systemowe w 2009 r. i na lata 2010 – 2012 można odnotować porównywalny poziom
zadowolenia z wysokości alokacji w poprzednim roku i na następne lata. Należy dodać, iż wśród
30 jednostek, które w roku 2009 uznały przyznane środki za niewystarczające, alokację na lata
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2010 – 2012 jako wystarczającą ocenia 17 ops, 3 pcpr i 1 mops, pięć ops i jeden pcpr nadal ocenia ją
jako zbyt niską, natomiast 3 ops nie potrafiły jej ocenić.

XIV.

Przy realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki jednostki pomocy społecznej korzystają z różnorodnego wsparcia informacyjnego.
Jak wynika z badania głównym źródłem informacji dla większości jednostek pomocy społecznej
w Małopolsce jest (jak w latach poprzednich) doradztwo i szkolenia projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”.
Podobnie często wymienianym przez badane jednostki sposobem zdobywania informacji jest
wymiana doświadczeń z innymi pracownikami jednostek pomocy społecznej. Wydaje się, iż ważnym
forum umożliwiającym wymianę poglądów, na którym spotykają się pracownicy pomocy społecznej
Małopolski są także szkolenia organizowane przez projekt szkoleniowy ROPS w Krakowie.
Innymi równie często wymienianymi przez respondentów źródłami wsparcia informacyjnego przy
realizacji projektów systemowych są porady i konsultacje: opiekuna projektu i innych
przedstawicieli Instytucji Wdrażającej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

XV.

Beneficjentom Podziałania 7.1.1 i 7.1.2 oferowana jest przez różne instytucje cała gama szkoleń.
Jednak zdecydowanie najczęściej wybieraną przez jednostki pomocy społecznej instytucją szkolącą
ich pracowników był projekt ROPS w Krakowie: „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy
Społecznej”.
Jeżeli chodzi o formy szkoleniowe, na które jest największe zapotrzebowanie wśród realizatorów
projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, to generalnie są to, podobnie jak rok
wcześniej, szkolenia. Natomiast doradztwo (na które jest równie duże zapotrzebowanie) jest
bardziej cenione przez ośrodki pomocy społecznej niż powiatowe centra pomocy rodzinie.
Świadczyć to może o dużej potrzebie rozwiązywania indywidualnych problemów pracowników ops,
jakie napotykają w trakcie realizacji projektów. Z kolei warsztaty są bardziej pożądaną formą
szkolenia dla jednostek powiatowych niż gminnych.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom jednostek pomocy społecznej należy prowadzić doskonalenie
zawodowe ich pracowników poprzez preferowane formy szkoleń, a także ciągle wzmacniać funkcję
doradczą projektu szkoleniowego ROPS.

XVI.

Wśród tematyki szkoleń rekomendowanych dla projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej” największym
zainteresowaniem respondentów cieszy się tematyka związana z pracą socjalną oraz przepisami
prawa. Natomiast najmniejsze zainteresowane dotyczy szkoleń związanych z tematyką partnerstw
i obsługą komputera. Wśród preferowanych tematów szkoleń:
−

Największe zainteresowanie przedstawiciele wszystkich badanych typów jednostek pomocy
społecznej wykazali w zakresie pogłębiania wiedzy o narzędziach pracy socjalnej. Dla ośrodków
pomocy społecznej i miejskich ośrodków powiatów grodzkich najbardziej pożądanymi
szkoleniami są: praca socjalna z rodziną wieloproblemową, problematyka przemocy i praca
z trudnym klientem. Powiatowe centra pomocy rodzinie deklarują zaś chęć poszerzania swojej
wiedzy głównie w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Dodatkowo ponad połowa jednostek
gminnych i powiatowych (ziemskich, jak i grodzkich) chciałoby pogłębiać problematykę stresu
i wypalenia zawodowego w pracy socjalnej.
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−

Podobny poziom zainteresowania dotyczy szkoleń z zakresu aktywnej integracji. Pracownicy
wszystkich typów jednostek deklarują chęć szkolenia się głównie w zakresie kontraktu
socjalnego, czy programów indywidualnych (usamodzielniania, czy integracji). Połowa
przedstawicieli badanych jednostek deklaruje chęć pogłębiania wiedzy na temat programu
aktywności lokalnej oraz instrumentów aktywnej integracji. Dodatkowo powiatowe centra
pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich, ze względu
na specyfikę działalności odczuwają potrzebę szkoleń swoich pracowników w zakresie
programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

−

Niezmienne duże zainteresowanie jednostek pomocy społecznej dotyczy tematyki zmian
w przepisach prawa. Najczęściej są to zmiany w ustawie: o pomocy społecznej (głównie ops),
o zamówieniach publicznych i finansach publicznych. Niewątpliwie wpływ ma zapotrzebowanie
szkoleniowe dotyczące tych ostatnich tematów ma realizacja projektów systemowych,
w których szczególnie koniecznie jest stosowanie tego rodzaju przepisów prawa.

−

Jeżeli chodzi o kwestie związane z zarządzaniem w projekcie, to przedstawiciele jednostek
pomocy społecznej mają ogromne zapotrzebowanie – podobnie jak przed rokiem – na szkolenia
dotyczące rozliczania projektu. Połowa jednostek gminnych i powiatowych była zainteresowana
szkoleniami zakresie metod zarządzania w projekcie. W szkoleniach z zakresu rekrutacji
beneficjentów ostatecznych chce uczestniczyć także prawie połowa jednostek. Natomiast
szkolenia poszerzające wiedzę związaną z planowaniem w projekcie i jego promocją
zainteresowały zdecydowanie mniej z nich.

−

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej deklarują ciągle potrzebę szkoleń z zagadnień
związanych z zarządzaniem jednostką, głównie z zakresu finansów i księgowości.

−

Szkoleniami przybliżającymi tematykę realizacji działań partnerskich zainteresowana jest ponad
połowa uczestników badań. Porównując obecne zainteresowanie tematyką partnerstw z tym,
jakie miało miejsce w 2009 r. – mimo, iż zakres tematyczny tego obszaru był nieco odmienny –
można zauważyć pozytywną zmianę. Połowa jednostek pomocy społecznej widzi potrzebę
poszerzania wiedzy swoich pracowników w tym zakresie. Być może dotychczasowe pozytywne
doświadczenie ops, które realizują projekty partnerskie zachęciły inne jednostki do poznawania
tych zagadnień.

−

Poziom zainteresowania szkoleniami z obsługi komputerów nie jest wysoki (podobnie
jak w poprzednim badaniu – 2009 r.) i głównie dotyczy obsługi branżowych systemów
informatycznych, np. POMOST, czy HELIOS. Jest też ciągłe zainteresowanie (choć tylko w części
jednostek) szkoleniami związanymi z obsługą programów komputerowych.

−

Przedstawiciele badanych jednostek pomocy społecznej wykazali też duże zainteresowanie
szkoleniami z zakresu metodologii pracy z różnymi grupami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym. W badaniu przeprowadzonym w 2010 r. największe zapotrzebowanie jednostek
pomocy społecznej dotyczy tych samych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym co przed
rokiem. Największe zapotrzebowanie dotyczy szkoleń doskonalących pracę z osobami:
będącymi ofiarami przemocy w rodzinie, bezradnymi w sprawach opiekuńczo –
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wychowawczych, uzależnionymi od alkoholu. Oczywiście na taki obraz zapotrzebowania
szkoleniowego duży wpływ mają głosy jednostek gminnych. Natomiast powiatowe centra
pomocy społecznej, ze względu na specyfikę swojej działalności, kładą nacisk na doskonalenie
pracy z nieco innymi grupami społecznymi. Pcpr wskazywały głównie na potrzebę szkoleń
z metod pracy z: młodzieżą opuszczającą całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,
osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodzicielskiej, osobami
bezradnymi w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i osobami będącymi w sytuacji
kryzysowej. Natomiast trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich, z racji
tego, iż realizują zadania gminne i powiatowe deklarują potrzebę szkoleń właściwie w obszarze
pracy ze wszystkimi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
CZĘŚĆ II
II część badania dotyczyła realizacji dotychczasowych, ustawowych zadań pomocy społecznej przez
gminy i powiaty województwa małopolskiego. Wnioski i rekomendacje dotyczące tych zagadnień
kształtują się następująco:

I.

Większość jednostek pomocy społecznej (155, tj. 77,1%) realizowała w 2009 r., podobnie jak
w 2008 r., programy rządowe na swoim terenie. Należy zaznaczyć, iż w programach tych
uczestniczyły wszystkie trzy miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich
oraz większość ośrodków pomocy społecznej (145 jednostek). Najrzadziej programy rządowe były
realizowane w powiatowych centrach pomocy rodzinie (7 jednostek). Najpowszechniej realizowany
program rządowy to wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Programy osłonowe, wynikające z rozeznanych lokalnych potrzeb, nie są one tak samo powszechne
jak programy rządowe. Takie programy realizowały w 2009 r. jedynie 24 jednostki (11,9%), w tym
14 ops, 9 pcpr i 1 mops powiatów grodzkich. Łącznie realizowano 44 programy osłonowe.
W ośrodkach pomocy społecznej realizowano 21 programów, w miejskich ośrodkach pomocy
społecznej powiatów grodzkich – 8 (w tym 5 programów pomocy dziecku i rodzinie i trzy inne
programy), natomiast w powiatowych centrach pomocy rodzinie 15 programów osłonowych
(w tym 7 programów pomocy dziecku i rodzinie oraz 8 innych projektów).
Porównując dane pochodzące z 2009 r. i 2010 r. można zauważyć zmniejszenie się ilości
realizowanych programów osłonowych. Dotyczy to ośrodków pomocy społecznej i miejskich
ośrodków pomocy społecznej miast na prawach powiatów. Wśród jednostek gminnych ubyło
11 programów osłonowych, a wśród mops powiatów grodzkich – 1 program. Natomiast przybyły
3 takie programy w pcpr. Warto jednak zaznaczyć, iż projekty systemowe realizowane w ramach
PO KL spełniają funkcję omawianych programów.
Wśród przeszkód w realizacji programów osłonowych badane jednostki najczęściej wymieniały
ograniczone środki finansowe i braki kadrowe. Dużo mniejszą przeszkodą, jak pokazuje analiza,
był brak doświadczenia pracowników jednostek w realizacji takich projektów, brak zainteresowania
klientów udziałem w programie, trudności we współpracy międzyinstytucjonalnej, czy trudności
z rozpoznawaniem problemów społeczności lokalnej. Niepokojącym jest jednak, iż 10 jednostek
(tj. 6,2%, w tym: 9 ops i 1 pcpr) nie widzi potrzeby realizowania programów osłonowych
wynikających z rozeznanych lokalnych potrzeb. W celu upowszechniania potrzeby realizacji
programów osłonowych wynikających z rozeznanych potrzeb wydaje się być koniecznym
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wskazywanie nieodzowności realizowania takich inicjatyw jako działań istotnych dla realizacji zadań
pomocy społecznej w regionie wśród zarządzających jednostkami.

II.

Większość gmin (133 ops, tj. 74,3%) i wszystkie trzy małopolskie miasta na prawach powiatu,
tj. w Kraków, Nowym Sącz i Tarnów w 2009 r. posiadały system profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną. Natomiast system nie funkcjonuje łącznie w 44 jednostkach gminnych (44 ops, tj. 24,6%).
Należy dodać, iż porównując funkcjonowanie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
diagnozowane w kolejnych latach można odnotować (w latach 2007 - 2009) stały wzrost liczby
gmin, w których jest taki system budowany.
W ramach budowy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jednostki gminne
podejmują interdyscyplinarną współpracę z różnymi instytucjami, np. z kuratorami sądowymi,
policją, szkołą lub między instytucjami pomocy społecznej. Połowa ops i dwa mops powiatów
grodzkich organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Innym typem działań jest prowadzenie różnych
programów: najczęściej profilaktycznych, rzadziej edukacyjnych, a najrzadziej – terapeutycznych.
Część ośrodków pomocy społecznej w ramach budowy omawianego systemu tworzy i prowadzi
różnego rodzaju placówki.
Należy odnotować, iż jedynie co piąty ośrodek pomocy społecznej i jeden miejski ośrodek pomocy
społecznej z miasta na prawach powiatu koordynuje działania instytucji pomocowych w zakresie
systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na swoim terenie.
W trakcie tworzenia i wdrażania tego systemu badane jednostki pomocy społecznej napotykają
wiele problemów. Z badania wynika, że głównymi barierami był brak środków na realizację zadań
związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu. Podnoszono także rozproszenie
i indywidualizację działań instytucji, brak infrastruktury socjalnej, problemy w koordynowaniu
działań instytucji oraz słaby przepływ informacji i trudności związane ze współpracą między
poszczególnymi instytucjami. Dla części przedstawicieli jednostek gminnych przeszkodę
w sprawnym funkcjonowaniu omawianego systemu stanowią niespójne przepisy prawne oraz ciągle
zmieniające się zapisy wielu ustaw.
Aby wspierać jednostki gminne we wdrażaniu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
na swoim terenie wydaje się koniecznym umożliwianie doskonalenia się pracowników instytucji
mogących współtworzyć system we wzajemnej współpracy, jako działań istotnych dla realizacji
zadań pomocy społecznej w województwie małopolskim. Tym bardziej, iż już obecnie część z nich
wykazało zainteresowanie szkoleniami związanymi z budowaniem partnerstw lokalnych (łącznie 28
jednostek pomocy społecznej, tj. 14,0%, w tym:22 ops , 4 pcpr i 2 mops).

III.

Obowiązek realizacji zadania własnego powiatów polegającego na świadczeniu dla mieszkańców
specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) generalnie jest
wypełniany przez małopolskie powiaty. 16 powiatów ziemskich i wszystkie grodzkie prowadzą
wszystkie trzy rodzaje specjalistycznego poradnictwa, a jedynie trzy powiaty ziemskie
nie świadczą jednego jego rodzaju (w dwóch powiatach brakuje wsparcia dla mieszkańców
polegającego na funkcjonowaniu poradnictwa prawnego, natomiast w trzecim – poradnictwa
rodzinnego).
W roku 2010 poziom świadczenia poradnictwa specjalistycznego w Małopolsce wrócił do stanu
z 2008 r., po pewnym załamaniu w 2009 r. Jedynie trzy powiaty ziemskie świadczą dwa rodzaje
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poradnictwa, podczas gdy rok wcześniej było takich jednostek 5, a jeden powiat ziemski oferował
jedynie jeden rodzaj poradnictwa.

IV.

Większość powiatowych centrów pomocy rodzinie (15 z 19 pcpr) realizuje zadanie ustawowe
polegające na pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
Należy zauważyć, iż w jednym centrum w ramach realizacji omawianego zadania likwiduje się
bariery architektoniczne, co może wskazywać na pomoc osobom mającym trudności w integracji
ze środowiskiem z powodu niepełnosprawności. Pozostałe powiatowe centra pomocy rodzinie
realizują zadanie ustawowe dość jednostronnie. Pomoc osobom mającym trudności w integracji
ze środowiskiem kierowana jest w przeważającej większości do młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Realizacja tego zadania to głównie działania
związane z: prowadzeniem pracy socjalnej i organizowaniem poradnictwa dla osób wymagających
takiego wsparcia, udzielaniem pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki
i na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych (najczęściej w formie mieszkań chronionych).
W porównaniu z poprzednimi latami należy zauważyć, iż część jednostek powiatowych opisując
podejmowane w 2009 r. działania w ramach realizacji tego zadania wskazywało, iż są one
elementem realizacji kompleksowego wsparcia w ramach projektów systemowych z Poddziałania
7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wydaje się, iż należy promować tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom
mającym trudności w integracji ze środowiskiem, a jednocześnie wspierać szkoleniowo jednostki
pomocy społecznej zakresie tworzenia kompleksowych programów pomocy takim osobom,
jako działań istotnych dla realizacji zadań pomocy społecznej w regionie. Należy wskazywać także,
iż oprócz młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze istnieją
inne grupy potrzebujące wsparcia w integracji ze środowiskiem.

V.

Prawie 3/4 małopolskich jednostek pomocy społecznej (143 jednostki) współpracowało
w 2009 r. z organizacjami pozarządowymi. Należy jednak zauważyć, iż stosunkowo najmniej
jednostek współpracujących z organizacjami pozarządowymi wywodzi się grupy jednostek
gminnych. W porównaniu z rokiem 2008 można zauważyć jednak wzrost odsetka jednostek
gminnych, które taką współpracę podjęły w 2009 r.
Jednak zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecznej ma węższy zasięg
niż ogólna współpraca z nimi. Jedynie nieco więcej niż co czwarta jednostka pomocy społecznej
(57 jednostek, tj. 28,4%) podejmowała w roku 2009 r. takie działania. Należy jednak dodać, iż tak
mały odsetek jednostek pomocy społecznej zlecających zadania ze swojego obszaru organizacjom
pozarządowych dotyczy głównie ośrodków pomocy społecznej. Wśród zadań z zakresu pomocy
społecznej zlecanych organizacjom pozarządowym najczęściej znajdują się: prowadzenie różnego
rodzaju placówek, świadczenie usług opiekuńczych oraz wydawanie posiłków osobom
potrzebującym.
Jednak współpraca z organizacjami pozarządowymi nie zawsze ma formalny charakter. Taki rodzaj
współpracy z III sektorem podjęło w 2009 r. 111 jednostek pomocy społecznej (55,2%).
Współdziałanie, o którym mowa polega głównie na wzajemnym informowaniu się o osobach
potrzebujących wsparcia, współorganizowaniu pomocy rzeczowej i dożywianiu osób
potrzebujących.
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Istniejący stopień współdziałania z III sektorem nie pozwala na stwierdzenie, iż administracja
publiczna prowadząca działalność w sferze pomocy społecznej wykorzystuje w pełni możliwe formy
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi nie zawsze jest
bezproblemowa. Przeszkody utrudniające sprawne współdziałanie z III sektorem są zróżnicowane.
Każda z trzech grup badanych jednostek kładzie nacisk na trochę inne problemy. Jednak generalnie
najczęściej wskazywanymi barierami są: mała ilość takich organizacji działających na terenie gminy
lub ich brak, a także ograniczenia finansowe jednostki, brak zainteresowania współpracą ze strony
organizacji oraz niespełnianie wymogów prawnych, czy proceduralnych stawianych podmiotom
realizującym zadania publiczne.
Aby wzmacniać współpracę jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi przy
realizacji zadań ustawowych wydaje się celowe ciągłe wskazywanie konieczności prowadzenia takiej
współpracy i korzyści z niej płynących. Zasadne byłoby także organizowanie szkoleń, zarówno
dla jednostek pomocy społecznej, przybliżając tematykę współpracy z podmiotami III sektora,
jak i dla istniejących organizacji pozarządowych, umożliwiając im profesjonalizację.

VI.

Zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej jest dość zróżnicowane. Największe zasoby
kadrowe są w dyspozycji w miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich
(na koniec 2009 r. odpowiednio: 89, 107 i 644 pracowników). Natomiast jednostki powiatów
ziemskich i jednostki gminne dysponują znacznie mniejszą ilością pracowników. W pierwszych
pracowało w 2009 r. średnio 15 osób (najmniej 7 pracowników), a w drugich – 14 pracowników
(najczęściej od 6 do 10 pracowników). Zróżnicowanie wielkości jednostek szczególnie widoczne jest
w gminach. Ciągle bowiem są jeszcze w Małopolsce ośrodki pomocy społecznej,
w których zatrudnia się jedynie trzech pracowników, a z drugiej strony funkcjonują także duże
jednostki, zatrudniające powyżej 40 pracowników. Jednak w porównaniu z rokiem 2008 w 2009 r.
można zauważyć pozytywną tendencję. Chociaż średnia liczba pracowników zatrudnionych
w jednostkach jest ciągle taka sama, to zmalała liczba jednostek zatrudniających najmniejszą liczbę
pracowników. Mimo, iż w porównaniu potrzebami zdeklarowanymi w badaniu z 2009 r. można
zauważyć spadek potrzeb w zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników, ciągle jeszcze
występują spore niedobory kadrowe. Do realizacji bieżących zadań brakuje bardzo wielu
specjalistów. Największe niedobory dotyczą pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy
społecznej, a psychologów i terapeutów w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Należy dodać, iż w jednostkach pomocy społecznej zatrudnia się w większości kobiety. W ośrodkach
pomocy społecznej stanowią one blisko 89% kadry, w powiatowych centrach pomocy rodzinie –
prawie 88%, a w miejskich ośrodkach powiatów grodzkich – ponad 84%.

VII.

Analiza środków finansowych na realizację świadczeń, jakie jednostki pomocy społecznej miały
do dyspozycji w 2009 r. w swoich budżetach wskazuje, że:

 Większość jednostek gminnych w 2009 r. miało w swoich budżetach zapewnione w pełni środki
na zadania z zakresu pomocy społecznej. Nie wszystkie jednak zadania gmin (własne i zlecone)
były w takim samym stopniu zabezpieczone finansowo:
- prawie wszystkie ośrodki pomocy społecznej oraz dwa z trzech funkcjonujących
w Małopolsce miejskich ośrodków pomocy społecznej miały zabezpieczone w pełni środki
w budżecie roku 2009 na: zapewnianie posiłku, w tym także na dożywianie dzieci,
wypłacanie zasiłków stałych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania
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-

-

własne o charakterze obowiązkowym), a także na wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
(zadanie własne o charakterze fakultatywnym);
większość ops i wszystkie trzy mops powiatów grodzkich posiadały w 2009 r. wystarczające
środki w budżetach na: wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego oraz zapewnianie niezbędnego ubrania (zadania własne
o charakterze obowiązkowym);
ponad połowa ops i wszystkie mops miast na prawach powiatów miały w pełni
zabezpieczone środki finansowe w budżecie w 2009 r. na organizowanie usług opiekuńczych
(w tym usług specjalistycznych) z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawianie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym (zadania własne o charakterze obowiązkowym).

 Najczęstsze

braki środków finansowych w budżetach gmin dotyczyły następujących zadań:
wypłacanie zasiłków okresowych i celowych oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w domu pomocy społecznej (zadania własne o charakterze obowiązkowym).

 Nie

wszystkie świadczenia były realizowane w 2009 r. przez jednostki gminne. Najwięcej
ośrodków pomocy społecznej i wszystkie mops miast na prawach powiatów nie przyznawały
w 2009 r. zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, będącego zadaniem własnym
gminy o charakterze obowiązkowym. Połowa jednostek gminnych nie realizowała zaś innych
zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
- opłacanie 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 rodzeństwem,
- wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń
(na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ) i udzielanie schronienia.

Jednostki gminne (większość ops i wszystkie mops powiatów grodzkich) nie udzielały także
w 2009 r. pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek
oraz pomocy w naturze (zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym), a także świadczeń
w formie zasiłków celowych, udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom oraz nie organizowały i nie świadczyły specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone gminom przez administrację rządową).

 Wszystkie trzy jednostki powiatów grodzkich i prawie wszystkie jednostki powiatów ziemskich
realizują świadczenia będące zadaniami własnymi powiatu. Na wypłacanie świadczeń
związanych z realizacją zadań własnych powiatu o charakterze zarówno obowiązkowym,
jak i fakultatywnym były też zabezpieczone środki w budżetach powiatów ziemskich i grodzkich
w 2009 r. w 100%.



Większość powiatowych centrów pomocy rodzinie i wszystkie miejskie ośrodki pomocy
społecznej powiatów grodzkich nie zrealizowały w 2009 r. zadania zleconego jednostkom
powiatowym przez administrację rządową, jakim jest opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za uchodźców.
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POZYTYWNE TENDENCJE
JE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PO KL
– WYBRANE OBSZARY
I.

Strategie rozwiązywania problemów społecznych:
społecznych

Z roku na rok przybywało w regionie lokalnych strategii rozwiązywania
iązywania problemów społecznych.
Największy postęp w tym zakresie odnotowano w latach 2008 i 2009, a więc w pierwszych latach
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co wpłynęło na likwidacje zagrożeń związanych
z dostępem do uczestnictwa w Programie
Progr
beneficjentów Poddziałań 7.1. i 7.1.2.
Obecnie jednostki
ednostki realizujące projekty systemowe w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki nie mają trudności ze spełnieniem merytorycznego wymogu uczestnictwa w
Programie dotyczącego posiadania aktualnej lokalnej strategii (gminnej lub powiatowej) rozwiązywania
problemów społecznych.

Wykres 1: Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych – ogółem (ops, pcpr,
mops) w latach 2006 - 2010
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2007
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Poziom
oziom zatrudnienia pracowników socjalnych – gminy:

Można zauważyć poprawę sytuacji w zakresie poziomu zatrudniania pracowników
pracownikó socjalnych
w gminnych jednostkach pomocy społecznej. Od rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. PO KL zwiększyła się liczba jednostek gminnych, w których poziom zatrudnienia tych specjalistów
spełnia wymóg organizacyjny Programu, będący realizacją istniejącego od dawna obowiązku
ustawowego w tym zakresie, czyli zatrudniających jednego pracownika
pr
socjaln
socjalnego
na 2 000
mieszkańców gminy, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w ośrodku.
ośrodku
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Wykres 2: 1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców gminy, nie mniej niż trzech
pracowników socjalnych w ośrodku – ogółem (ops, mops) w latach 2009 – 2010.
39,6%
LICZBA JEDNOSTEK

80
70
60
50
40
30
20
10
0

35,7%

33,0%

9,3%

2009

2010

spełnianie wymogów
organizacyjnych

65

72
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roku

17
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Znacznie więcej jednostek, dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Ludzki deklaruje też,
iż wymóg ten będzie spełniony do końca 2010 roku, kiedy to mija termin realizacji tego wymogu
uczestnictwa w Programie, opisany w „Zasadach realizacji projektów…”.
projektów…”

III.

Zatrudnianie doradców ds. osób niepełnosprawnych – powiaty:

Nastąpiła
tąpiła znaczna poprawa sytuacji w zakresie zatrudniania doradców do spraw osób
niepełnosprawnych w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Na początku realizacji Programu
jednostki powiatowe nie zatrudniały specjalistów na takich stanowiskach w ogóle, natomiast w 2010 r.
już 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie (z 19 funkcjonujących w regionie) spełnia ten wymóg
uczestnictwa w Programie. Dodatkowo w zasadzie wszystkie pozostałe jednostki (zarówno
(zarówn powiatowe
centra pomocy rodzinie, jak i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich) deklarują
spełnienie tego wymogu do końca 2010 roku, co tym samym zabezpiecza możliwość kontynuacji
powiatowych projektów realizowanych w ramach Programu.

Wykres 3: 1 doradca ds. osób niepełnosprawnych – ogółem (pcpr, mops) w latach 2008 – 2010
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IV.

Ocena wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Zauważalny jest wzrost wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (średnio
o 0,6 punktu na sześciostopniowej skali w porównaniu z rokiem 2009, a o 1,1 w porównaniu
z 2008 r.). Od początku realizacji Programu (tj. od 2008 r.) największy wzrost poziomu wiedzy nastąpił
w obszarze umiejętności zarządzania projektem (o 1,7 punktu procentowego
ocentowego na sześciostopniowej
skali).

Wykres 4:: Ocena wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ogółem (pcpr,
mops) w latach 2008 – 2010.
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Znaczny wpływ na podniesienie poziomu wiedzy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki miały
działania projektu szkoleniowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:
Krakowie „Szkolenie
i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”, realizowanego w ramach
ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL.
Jest on najczęściej (corocznie) wymieniany, jako główne źródło wsparcia informacyjnego. Ponadto
pomiędzy rokiem 2009 i 2010 zyskał on dodatkowo na znaczeniu w kontekście wsparcia informacyjnego
w opinii beneficjentów Poddziałań
ń 7.1.1 i 7.1.2 PO KL. Dużą rolę (coraz
oraz większą)
większą odgrywają także
konsultacje przedstawicieli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), zwłaszcza
opiekunów projektów systemowych Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2.

23

Wykres 5: Najczęściej wykorzystywane źródła wsparcia informacyjnego – ogółem (ops, pcpr,
mops) w latach 2009
9 – 2010
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Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można zauważyć rozwój
powiatowych jednostek pomocy społecznej (powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich
ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich) w zakresie stosowania ważnego narzędzia realizacji
projektu, jakim jest program
rogram integracji społecznej i zawodowej
z
osób niepełnosprawnych.
iepełnosprawnych. Z roku na rok
zwiększa się ilość tych programów wśród mogących go realizować beneficjentów Poddziałania 7.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykres 6: Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych – ogółem
(pcpr, mops) w latach 2008 – 2010.
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VI.

Pozytywne doświadczenia realizacji PO KL
Beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku realizacji
Programu dostrzegają wiele pozytywnych aspektów realizacji projektów w obszarze rozwoju form
aktywnej integracji,, co jest zjawiskiem godnym odnotowania wobec wielu początkowych obaw
towarzyszących przystępowaniu do PO KL.
KL Realizacja projektów systemowych – w opinii badanych –
podnosi poziom integracji społecznej
ołecznej oraz poszerza
rza kompetencje społeczne i zawodowe beneficjentów
ostatecznych, ale i pozwala na pozyskanie nowych umiejętności i wiedzy przez pracowników jednostek
pomocy społecznej. Warto zauważyć, iż efekty w postaci pozytywnej zmiany u klientów jednostek
jed
pomocy społecznej były częściej wymieniane,
wymieniane jako korzyści projektu niż zatrudnianie dodatkowych
pracowników, czy możliwość
liwość dofinansowania jednostki.
jednostki

Wykres 7: Pozytywne doświadczenia związane z realizacją projektu systemowego PO KL
w 2009 r. – ogółem (ops, pcpr, mops)
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REKOMENDACJE

WYKAZ ADRESATÓW REKOMENDACJI:

Instytucja Pośrednicząca

–

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej

Instytucja Wdrażająca

–

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 Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regionalne Ośrodki EFS

–

sieć placówek powstałych, aby rozwijać 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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LP

Wnioski

Rekomendacje

Adresaci

CZĘŚĆ I
Wymóg merytoryczny dla beneficjentów Poddziałań
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
posiadanie aktualnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych:

1

2

W trakcie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (2007 - 2013) część gmin i powiatów
(43 jednostki) będzie zmuszona przyjąć kolejną strategię
rozwiązywania problemów społecznych, gdyż okres
obowiązywania poprzedniej zakończy się przed
zakończeniem realizacji Programu. W 2011 r. zakończy się
obowiązywanie 6 lokalnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych, a w 2010 r. - 23. W większości
jednostek w tej ostatniej grupie trwają prace nad
powstaniem kolejnego dokumentu i zakończą się one
przed końcem bieżącego roku. Problem może stanowić
sytuacja w 8 jednostkach, którym dokument strategiczny
skończy się z końcem 2010 r., a na początku roku 2010
nie rozpoczęto jeszcze działań mających na celu przyjęcie
dokumentu strategicznego na kolejne lata.

Wskazany jest dalszy monitoring działań jednostek po to, Obserwatorium PS:
aby brak aktualnej strategii rozwiązywania problemów Badanie
„Bilans
potrzeb
społecznych nie stał się barierą w realizacji projektów w zakresie pomocy społecznej
systemowych
w
kolejnych
latach.
Monitoring 2011”
w najbliższym czasie powinien dotyczyć jednostek, Projekt szkoleniowy ROPS
w których okres obowiązywania strategii rozwiązywania Instytucja Wdrażająca
problemów
społecznych
zakończy
się
przed
zakończeniem realizacji Programu, zwłaszcza tych
8 jednostek, którym zakończy się w 2010 r. i nie podjęły
dotąd prac nad powstaniem nowego dokumentu oraz
6 kolejnych jednostek, którym okres obowiązywania
strategii zakończy się w 2011 roku.

Niezbędne
jest
monitorowanie
zatrudniania MUW w Krakowie
pracowników socjalnych w gminnych ośrodkach pomocy Instytucja Wdrażająca
społecznej zgodnie z wymogami ustawowymi Obserwatorium PS:
i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Badanie
„Bilans
potrzeb
doskonalenie rozwiązań prowadzących do zmiany w zakresie pomocy społecznej
niekorzystnej sytuacji w tym zakresie.
2011”
Po 2010 roku ciągle jeszcze co najmniej 50 z 182
W dalszym ciągu konieczne jest propagowanie potrzeby Projekt szkoleniowy ROPS
jednostek gminnych (27,5%) nie będzie spełniało
zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej Instytucja Wdrażająca
Wymóg organizacyjny dla beneficjentów Poddziałania
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
–
zatrudnianie pracowników socjalnych w proporcji:
1 na 2 000 mieszkańców gminy, nie mniej niż
3 pracowników socjalnych w jednostce:
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wymogu organizacyjnego.

3

dodatkowych pracowników socjalnych wśród wójtów,
burmistrzów i prezydentów.
Coraz pilniejsze staje się też rozważenie przedłużenia Instytucja Zarządzająca
terminu wywiązania się z wymogu organizacyjnego z inicjatywy Instytucji
beneficjentów
Poddziałania
7.1.1
Programu Pośredniczącej
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a przez co umożliwienie
realizowania projektów systemowych po 2010 r.
jednostkom nie spełniającym tego wymogu.

Porozumienia pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej Zasadne jest dalsze promowanie korzyści płynących
a właściwymi terytorialnie urzędami pracy w ramach z formalnych porozumień pomiędzy ośrodkami pomocy
realizacji projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 społecznej a właściwymi terytorialnie urzędami pracy
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
poprzez organizowanie wspólnych spotkań i warsztatów
z udziałem potencjalnych partnerów, których celem
Porozumienia funkcjonują w 67 gminach (tj. 36,8%), będzie wypracowanie skutecznych mechanizmów
a deklarację podpisania tego rodzaju umowy złożyły współpracy oraz promocja dobrych praktyk w tym
w ankiecie 54 jednostki (tj. 29,7%), przy czym jedynie zakresie i rozwijanie partnerstwa. Dodatkowo należy
w 35 jednostkach gminnych nastąpi to w 2010 r.
promować zawiązywanie współpracy na dłuższy okres niż
Niepokojącym jest, iż 58 jednostek gminnych (31,9%) dotychczas, np. na czas trwania Programu Operacyjnego
nie planuje w najbliższym czasie formalnego Kapitał Ludzki (do 2013 r.).
usankcjonowania współpracy z właściwymi terytorialnie Niezbędnym jest monitorowanie spełniania wymogu
urzędami pracy, mimo wskazań Programu Operacyjnego formalnej współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy
Kapitał Ludzki zawartych w „Zasadach przygotowywania, społecznej a właściwymi terytorialnie urzędami pracy.
realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013”.

Projekt szkoleniowy ROPS przy
współpracy z
Instytucją
Wdrażającą i
Regionalnymi
Ośrodkami EFS

Obserwatorium PS:
Badanie
„Bilans
potrzeb
w zakresie pomocy społecznej
2011”
Projekt szkoleniowy ROPS
Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Wdrażająca

Ponownie postuluje się rozważenie wprowadzenia Instytucja Zarządzająca
wymogu formalnej współpracy pomiędzy ośrodkami z inicjatywy Instytucji
pomocy społecznej, a właściwymi terytorialnie urzędami Pośredniczącej
pracy nie tylko w Poddziałaniu 7.1.1 – w ramach realizacji
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instrumentów
aktywnej
integracji,
ale
także
w Poddziałaniu 6.1.3 - w ramach realizacji instrumentów
i usług służących poprawie zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszeniu poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych.
Aby osiągnąć wartości wskaźników monitoringu
na koniec realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Osiągniecie
założonych
wartości
wskaźników
Ludzki niezbędne jest:
monitorowania dla Priorytetu VII, Działania 7.1 PO KL
w Małopolsce może być zagrożone, gdyż w ostatnim
możliwym okresie realizacji projektów systemowych − wsparcie szkoleniowe wyposażające w umiejętności
z Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 (tj. w latach 2013 - 2014)
pozyskiwania i utrzymania
w projektach
należałoby objąć wsparciem ok. 16 110 beneficjentów
beneficjentów ostatecznych;
ostatecznych, co stanowi 45% planowanych do objęcia
wsparciem w całym okresie wdrażania PO KL − monitorowanie wskaźników osiąganych przez
w Małopolsce, w tym z terenów wiejskich aż ok. 15 106
beneficjentów Działania 7.1.;
osób, tj. 57%.
Sytuacja w zakresie poziomu realizacji kolejnego − debata na temat ewentualnej korekty wartości
wskaźnika monitoringu PO KL dotyczącego kontraktów
docelowej wskaźników.
socjalnych wydaje się być korzystniejsza. Liczba
pozostałych do zawarcia kontraktów socjalnych
w ramach projektów realizowanych w latach 2013 - 2014
powinna wynieść ok. 6 864, tj. 28% z liczby planowanych
dla Małopolski ogółem.
Wskaźniki monitoringu Działania 7.1 PO KL:

4

5

Narzędzia aktywnej integracji w ramach realizacji Aby rozpowszechnić stosowanie narzędzi aktywnej
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 integracji należy:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Większość jednostek pomocy społecznej ciągle − zintensyfikować działania promujące narzędzia
aktywnej integracji poprzez pokazywanie realnych
nie wykorzystuje w pełni narzędzi aktywnej integracji
korzyści wynikających z ich wdrażania, przede

Projekt szkoleniowy ROPS

Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Wdrażająca
Instytucja Pośrednicząca
ROPS

Instytucja Wdrażająca
Projekt szkoleniowy ROPS
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(oprócz podstawowego - kontraktu socjalnego):

wszystkim przez prezentację dobrych praktyk;

Projekt szkoleniowy ROPS
− program aktywności lokalnej realizowany jest jedynie − dalszy rozwój szkoleń i doradztwa w tym zakresie dla

−

6

przez 19 realizatorów projektów systemowych
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 (10,9%);
program integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych jest wdrażany w 8 jednostkach
powiatowych, które mogą go zastosować w ramach
Poddziałania 7.1.2 (36,4%).

beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instrumenty aktywnej integracji w ramach realizacji Zasadne wydaje się – dla prawidłowej realizacji
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
− monitorowanie wykorzystywania instrumentów,
Realizujący projekty systemowe wdrażali w 2009 r.
zwłaszcza w ramach wdrażania programu aktywności
najczęściej trzy ich rodzaje (oprócz 8 jednostek, w tym
lokalnej z uwagi na zmianę w „Zasadach
7 ops i 1 pcpr). Instrumenty aktywizacji społecznej były
przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów
w 2009 r. wykorzystywane przez wszystkie jednostki.
systemowych Ośrodków Pomocy
Społecznej,
Nieco rzadziej instrumenty aktywizacji zawodowej
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
i edukacyjnej, najrzadziej zaś – instrumenty aktywizacji
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
zdrowotnej.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” –
zwiększono konieczność wykorzystania instrumentów
aktywnej integracji z trzech do czterech;

Obserwatorium PS:
Badanie
„Bilans
potrzeb
w zakresie pomocy społecznej
2011”
Projekt szkoleniowy ROPS
Instytucja Wdrażająca

− prowadzenie dalszego rozwoju edukacji i doradztwa Projekt szkoleniowy ROPS
w zakresie instrumentów aktywnej integracji celem
wykorzystywania przez realizatorów projektów
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
większej ilości dostępnych rodzajów instrumentów
w poszczególnych narzędziach realizacji projektu.
7

Prowadzenie projektów systemowych Poddziałania W celu dalszego aktywizowania realizatorów projektów
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki systemowych do współpracy partnerskiej w ramach
w partnerstwie:
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL niezbędne jest:
30

Realizacja projektów systemowych w partnerstwie ciągle
nie
jest
rozpowszechniona
w
województwie
małopolskim. W kolejnym okresie wdrażania PO KL
(2010 – 2012) będzie prowadzonych jedynie 8 takich
partnerstw, w których łącznie uczestniczyć będą
22 jednostki pomocy społecznej (tj. 11,6%. w tym: 20 ops,
1 pcpr, 1 mops).

8

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

− kontynuacja

przybliżania
metod
pracy
w partnerstwie – jako istotnego działania z punktu
widzenia osiągania celów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Wdrażająca
Projekt szkoleniowy ROPS
Projekt szkoleniowy ROPS

Negatywne doświadczenia beneficjentów Poddziałania Aby usprawnić pracę beneficjentom Poddziałania 7.1.1
7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
a jednocześnie zapobiegać rezygnacji jednostek
Mimo dwuletniego okresu realizacji projektów nie tracą z uczestnictwa w Programie należy:
na znaczeniu problemy, jakie pojawiły się na początku
wdrażania PO KL:
− próbować ograniczyć powtarzające się i niesłabnące Projekt szkoleniowy ROPS
− rozbudowana dokumentacja związana z realizacją
trudności, jakie towarzyszą realizacji projektu. Instytucja Pośrednicząca
projektu,
Wydaje się być zasadne rozważenie ubiegłorocznej Instytucja Wdrażająca
rekomendacji dotyczącej organizowania skutecznego
− zbyt skomplikowana sprawozdawczość z realizacji
i szybkiego przekazu bieżących informacji
projektu (głównie ops),
od
instytucji
koordynujących
Program
− zmiany zasad i procedur w trakcie realizacji projektu
do
beneficjentów
Poddziałania
7.1.1
i 7.1.2
systemowego,
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
− opóźnienia w przekazywaniu środków na realizację
(np.
e-mailing)
dotyczącego
zmian
w
zasadach
projektu.
realizacji projektu wraz z informacją o zakresie
konieczności stosowania ich przez jednostki.
Przedstawiciele
jednostek
zarówno
gminnych,
jak i powiatowych zwracali uwagę na problemy związane
z
rekrutacją beneficjentów ostatecznych, czy też
ich rezygnacją w trakcie realizacji projektu.

Mając na celu wyposażenie realizatorów projektów
systemowych w wiedzę ważną dla przebiegu i finalnego
efektu Programu należy zachęcać przedstawicieli tych
jednostek do pogłębiania wiedzy i wyposażania się
w techniki pracy w zakresie pozyskiwania i utrzymywania
w projekcie beneficjentów ostatecznych.

Instytucja Wdrażająca
Projekt szkoleniowy ROPS
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Przyczyny nieprzystępowania osób zagrożonych Aby wspomóc realizatorów projektów
wykluczeniem społecznym do projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu
w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy:
Kapitał Ludzki:
− prowadzić szkolenia w zakresie
i utrzymywania w projekcie
− przyczyny
związane
z
przyzwyczajeniami
ostatecznych;
potencjalnych beneficjentów ostatecznych: brak
motywacji do zmian w swoim życiu, brak wiary
w możliwość zatrudnienia po zakończeniu
uczestnictwa w projekcie oraz uzależnienie
od systemu pomocy społecznej;

systemowych
Operacyjnego

pozyskiwania
beneficjentów

Projekt szkoleniowy ROPS

realizatorów projektów systemowych
do stosowania metod ułatwiających potencjalnym
beneficjentom
ostatecznym
uczestnictwo
w projekcie w ramach instrumentów aktywnej
integracji
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”.

Instytucja Wdrażająca
Projekt szkoleniowy ROPS

− przyczyny związane z stereotypami w myśleniu
9

potencjalnych beneficjentów ostatecznych: obawa
przed
utratą
statusu
osoby
bezrobotnej,
czy ubezpieczenia w KRUS oraz brak wiedzy
o korzyściach z uczestnictwa w projekcie;

− przyczyny związane z obiektywnymi ograniczeniami
potencjalnych beneficjentów ostatecznych: opieka
nad osobami zależnymi, praca w gospodarstwie
rolnym, zły stan zdrowia, czy trudności związane
z dojazdem.

10

− zachęcać

Środki alokowane dla beneficjentów Poddziałania 7.1.1 Należy monitorować wydatkowanie środków w trakcie
i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
realizacji projektów w latach 2010 – 2012, aby przy
projektowaniu alokacji na następny okres mieć
− 17 jednostek realizujących projekty systemowe możliwość zdecydowania, czy warto brać pod uwagę
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego indywidualne rozpatrywanie przypadków, w których
Programu
Kapitał Ludzki (tj. 8,4%, w tym 14 ops i 3 pcpr) ocenia beneficjenci Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2

Instytucja Wdrażająca
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−

11

12

alokację przyznaną na realizację trzyletniego projektu
systemowego jako zbyt niską;
9 ośrodków pomocy społecznej (4,5% wszystkich
jednostek pomocy społecznej realizujących projekty
systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2)
uznało przyznane środki są zbyt wysokie.

Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłaszają potrzeby
podwyższenia lub zmniejszenia alokacji, aby jak najlepiej
zagospodarować
środki
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.

Formy szkoleniowe preferowane przez beneficjentów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Ludzki należy w dalszym ciągu prowadzić szkolenie
i doskonalenie zawodowe pracowników jednostek
Największe zapotrzebowanie wśród realizatorów pomocy społecznej poprzez:
projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2,
dotyczy, podobnie jak rok wcześniej, szkoleń i doradztwa. − organizowanie szkoleń w preferowanych przez
jednostki pomocy społecznej formach;
Doradztwo jest bardziej cenione przez ośrodki pomocy
społecznej, a warsztaty są bardziej pożądaną formą
− wzmacnianie
funkcji
doradczej
projektu
szkolenia przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
szkoleniowego ROPS.
Potrzeby szkoleniowe beneficjentów projektów Dla wspierania beneficjentów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w rozwoju form
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
aktywnej integracji i doskonaleniu pracy socjalnej zleca
się ciągłe:
Największym zainteresowaniem respondentów cieszy się
tematyka związana z pracą socjalną oraz przepisami − reagowanie na potrzeby szkoleniowe beneficjentów
prawa.
Natomiast
najmniejsze
zainteresowane
Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego
szkoleniami związane jest z tematyką partnerstw
Kapitał Ludzki.
i obsługą komputera.

Projekt szkoleniowy ROPS

Projekt szkoleniowy ROPS

Projekt szkoleniowy ROPS

− podejmowanie działań promocyjnych dotyczących Projekt szkoleniowy ROPS
szkoleń, które są istotne dla wdrażania Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
mimo,
iż zapotrzebowania na te szkolenia nie jest zbyt
wysokie (np. partnerstwa).
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CZĘŚĆ II
W celu upowszechniania potrzeby realizacji programów
celowych wynikających z rozeznanych potrzeb należy
Większość jednostek pomocy społecznych (155 ciągle:
jednostek, tj. 77,1%) realizowało w 2009 r., podobnie jak
w 2008 r., programy rządowe na swoim terenie.
− wskazywać nieodzowność realizowania programów
Programy osłonowe, wynikające z rozeznanych lokalnych
celowych, jako działań istotnych dla realizacji zadań
potrzeb, nie są tak samo powszechne jak programy
pomocy społecznej w regionie;
rządowe. Takie programy realizowały w 2009 r. jedynie
24 jednostki (11,9%), w tym 14 ops, 9 pcpr i 1 mops − umożliwiać
doskonalenie
się
potencjalnym
powiatu grodzkiego. Łącznie realizowano 44 programy
realizatorom w zakresie zasad planowania i
osłonowe. W ośrodkach pomocy społecznej realizowano
wdrażania projektów, jako działań istotnych dla
21 programów, w miejskich ośrodkach pomocy
realizacji zadań pomocy społecznej w województwie
społecznej powiatów grodzkich – 8 (w tym 5 programów
małopolskim.
pomocy dziecku i rodzinie i trzy inne programy),
natomiast w powiatowych centrach pomocy rodzinie 15
programów osłonowych (w tym 7 programów pomocy
dziecku i rodzinie oraz 8 innych projektów).
Realizacja programów celowych:

13

MUW w Krakowie

Projekt szkoleniowy ROPS

Realizacja gminnych systemów profilaktyki i opieki nad Aby wesprzeć tworzenie gminnych systemów profilaktyki
dzieckiem i rodziną:
i opieki nad dzieckiem i rodziną należy kontynuować:

14

Większość gmin (133 ops, tj. 74,3%) i wszystkie trzy
małopolskie miasta na prawach powiatu, w 2009 r.
posiadały system profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną. Natomiast system nie funkcjonuje łącznie
w 44 jednostkach gminnych (44 ops, tj. 24,6%). Należy
odnotować (w latach 2007 - 2009) stały wzrost liczby
gmin, w których jest taki system budowany (według
deklaracji badanych).
Głównymi barierami tworzenia i wdrażania tego systemu
był brak środków na realizację takich zadań. Podnoszono

− wskazywanie potrzeby realizacji gminnych systemów MUW w Krakowie
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

− umożliwianie

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

Projekt szkoleniowy ROPS
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także rozproszenie i indywidualizację działań instytucji,
problemy w koordynowaniu działań instytucji oraz słaby
przepływ informacji i trudności związane ze współpracą
między poszczególnymi instytucjami oraz brak
infrastruktury socjalnej. Dla części przedstawicieli
jednostek
gminnych przeszkodę w
sprawnym
funkcjonowaniu
omawianego
systemu
stanowią
niespójne przepisy prawne oraz ciągle zmieniające się
zapisy wielu ustaw.

− wspieranie

szkoleniowe
jednostek
pomocy
społecznej w zakresie budowania lokalnych
partnerstw mających tworzyć gminne systemy
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, tym
bardziej, że już obecnie część z nich wykazało takie
zainteresowanie.

Pomoc osobom mającym trudności w integracji Aby upowszechnić oferowanie kompleksowego wsparcia
ze środowiskiem:
osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem
należy ciągle:
Większość powiatowych centrów pomocy rodzinie
(15 z 19 pcpr) realizuje zadanie ustawowe polegające − wskazywać potrzebę tworzenia systemowych
rozwiązań w zakresie pomocy osobom mającym takie
na pomocy osobom mającym trudności w integracji
problemy;
ze środowiskiem. Pomoc osobom mającym trudności
15

w integracji ze środowiskiem oferowana przez jednostki
powiatowe
wydaje
się
być
działaniem
jednokierunkowym, adresowanym do wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
Dodatkowo część jednostek powiatowych wskazywała,
iż
działania
także
są
elementem
realizacji
kompleksowego wsparcia w ramach
projektów
systemowych
z
Poddziałania
7.1.2
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Współpraca
jednostek
pomocy
z organizacjami pozarządowymi:

16

społecznej

O ile współpraca jednostek pomocy społecznej
z organizacjami pozarządowymi jest dość powszechna,
o tyle zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy

Projekt szkoleniowy ROPS

MUW w Krakowie

− wspierać szkoleniowo jednostki pomocy społecznej Projekt szkoleniowy ROPS
w zakresie tworzenia kompleksowych programów
pomocy osobom mającym trudności w integracji
(w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki), jako działań istotnych dla realizacji zadań
pomocy społecznej w regionie.

W celu wzmacniania współpracy jednostek pomocy
społecznej z organizacjami pozarządowymi przy realizacji
zadań ustawowych konieczne wydaje się ciągłe:

− wskazywanie potrzeby prowadzenia współpracy MUW w Krakowie
jednostek

pomocy

społecznej

z

organizacjami

Projekt szkoleniowy ROPS
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społecznej ma dużo węższy zasięg.
Istniejący stopień współdziałania z III sektorem
nie pozwala na stwierdzenie, iż administracja publiczna
prowadząca działalność w sferze pomocy społecznej
wykorzystuje w pełni możliwe formy współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

pozarządowymi, zwłaszcza przez prezentowanie
dobrych praktyk;

− szkolenie jednostek pomocy społecznej w zakresie Projekt szkoleniowy ROPS
współpracy z organizacjami pozarządowymi;

− wspieranie szkoleniowe istniejących organizacji Projekt szkoleniowy ROPS
pozarządowych umożliwiając im profesjonalizację.
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