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1. WPROWADZENIE
Podstawy prawne
Zadanie związane z opracowaniem, aktualizacją i realizacją wojewódzkiej strategii polityki
społecznej należy, zgodnie z treścią artykułu 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.), do zadań własnych samorządu województwa.

Dlaczego została zaktualizowana „Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”?
„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” została przyjęta uchwałą
nr II/47/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. Po 8-letnim okresie
wdrażania jej zapisów zasadne stało się uaktualnienie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej
mieszkańców województwa śląskiego oraz weryfikacja priorytetów regionalnej polityki społecznej,
celu głównego (misji), celów strategicznych, kierunków działań i działań. Zgodnie z zapisami art.
16b ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, aktualizowany dokument uzupełniono o: prognozę zmian w zakresie
objętym strategią, sposób realizacji, ramy finansowe, sposób monitorowania i ewaluacji oraz
wskaźniki monitoringu. Potrzeba aktualizacji dokumentu strategicznego wynikała ponadto
z rozszerzenia katalogu zadań samorządu województwa o zadania związane ze wspieraniem
rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych,
diagnozowaniem i monitorowaniem wybranych problemów społecznych oraz koordynowaniem
działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie. Dodatkową przesłanką aktualizacji
Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej była konieczność przygotowania dokumentów
strategicznych związanych z nową perspektywą finansową funduszy strukturalnych na lata 20142020 dla województwa śląskiego.

W jaki sposób aktualizowano „Strategię Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”?
„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” aktualizowana
była w latach 2013-2015. W tym celu został powołany Zespół ds. Aktualizacji Wojewódzkiej
Strategii Polityki Społecznej oraz przygotowany tryb i harmonogram prac. Dokument został
zredagowany w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie
ekspertyz naukowych oraz raportów opracowanych przez 7 zespołów zadaniowych (ds. rodziny,
ds. seniorów, ds. niepełnosprawności, ds. warunków życia, ds. kształcenia ustawicznego
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i doskonalenia zawodowego, ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ds.
bezpieczeństwa publicznego) pod kierunkiem liderów. Łącznie w ramach procesu aktualizacji
Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej odbyły się 24 spotkania zespołów zadaniowych,
w których uczestniczyli praktycy i przedstawiciele środowisk naukowych. Projekt dokumentu
został poddany recenzjom naukowym oraz konsultacjom społecznym.
Dokument strategiczny ma charakter otwarty tzn. zapisy misji, celów, kierunków działań, działań
i priorytetów regionalnej polityki społecznej mogą być wdrażane zarówno przez Samorząd
Województwa Śląskiego jak i inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe.
„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”
będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy (opracowywane i wdrażane
przez właściwe wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz ich jednostki
organizacyjne):
• „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na
lata 2011-2015”,
• „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na
lata 2016-2020”,
• „Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016”,
• „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania
ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016”,
• „Program Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (opracowywany corocznie),
• „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim
na lata 2012-2020”, który zostanie przekształcony w „Regionalny program rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020”,
• Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (opracowywany corocznie),
a także inne, które zostaną przygotowane zgodnie z wymogami ustawowymi, w tym z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Aktualizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” jako zadanie
projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” (Obserwatorium Integracji Społecznej),
Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, była
współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE
O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Powierzchnia województwa śląskiego wynosi 12 333 km², co stanowi 3,9% powierzchni kraju. Pod
względem terytorialnym region klasyfikuje się na 14. miejscu spośród wszystkich województw
w Polsce. Mniejszą powierzchnią charakteryzują się tylko województwa: świętokrzyskie
i opolskie. Region składa się ze 167 gmin, w tym 49 miejskich, 22 miejsko-wiejskich oraz 96
wiejskich. Gminy te tworzą 36 powiatów, w tym 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu) oraz
17 ziemskich. Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym jest więcej
powiatów grodzkich niż powiatów ziemskich. Dla celów statystyki regionalnej województwo
zostało podzielone na 8 podregionów:
1. bielski – obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko-Biała;
2. bytomski – obejmujący powiaty: lubliniecki, tarnogórski, m. Bytom, m. Piekary Śląskie;
3. częstochowski – obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, m. Częstochowa;
4. gliwicki – obejmujący powiaty: gliwicki, m. Gliwice, m. Zabrze;
5. katowicki – obejmujący powiaty: m. Chorzów, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Ruda Śląska,
m. Siemianowice Śląskie, m. Świętochłowice;
6. rybnicki – obejmujący powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, m. Jastrzębie-Zdrój,
m. Rybnik, m. Żory;
7. sosnowiecki – obejmujący powiaty: będziński, zawierciański, m. Dąbrowa Górnicza,
m. Jaworzno, m. Sosnowiec;
8. tyski – obejmujący powiaty: mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, m. Tychy.
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Kartogram 1. Podział województwa śląskiego na podregiony.

Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Kartogram 2. Podział województwa śląskiego na powiaty

Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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Według stanu na koniec grudnia 2013 r. w województwie śląskim mieszkało 4 599 447 osób
(w 2014 roku – 4 585 924 osób), które stanowiły 11,9% ludności kraju. Pod względem liczby
mieszkańców zajmowało ono drugie miejsce w Polsce (zaraz po województwie mazowieckim).
Liczba ludności województwa śląskiego systematycznie maleje. W latach 2012-2013 spadek
wyniósł -16 423 osoby (-0,36%), natomiast w latach 2000-2013 liczba mieszkańców województwa
zmniejszyła się o 159 447 osób (-3,0%). Do roku 2050 prognozowane jest dalsze zmniejszanie
się liczby ludności. W tymże roku ma ona wynieść 3 680 615 osób, tj. o 20% mniej niż w roku
2013. Dla porównania, w skali całego kraju GUS przewiduje spadek liczby ludności o 4,55 miliona
tj. o 12% .
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Wykres 1. Liczba ludności województwa śląskiego w latach 2000-2010
oraz prognoza na lata 2015-2050.
Wykres 1. Liczba ludności województwa śląskiego w latach 2000-2010 oraz prognoza
na lata 2015-2050.
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3. CEL GŁÓWNY (misja)
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego.

4. CELE STRATEGICZNE,
KIERUNKI DZIAŁAŃ I DZIAŁANIA
Cel strategiczny 1
Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania rodziny, zapewniającej
prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom zależnym. Wzmocnienie
polityki prorodzinnej.

Kierunek działań:
1.1. Promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju.

Działania:
1.1.1. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli w życiu społecznym, kreowanie
pozytywnych ról rodzinnych oraz umacnianie wartości rodziny
1.1.2. Promowanie rodzinności jako stylu życia oraz tworzenie warunków do wspólnego
spędzania wolnego czasu, w tym organizowanie wydarzeń, imprez, wystaw, koncertów,
pokazów i innych form prezentujących wspólne osiągnięcia rodzinne. Promowanie
i realizacja przedsięwzięć o charakterze regionalnym na rzecz rodziny oraz integracji
pokoleń (np. organizacja konkursów dla gmin „Gmina przyjazna rodzinie”, „Gmina
integrująca pokolenia” itp.)
1.1.3. Zwiększanie świadomości społecznej i promocja działań na rzecz obrony godności
i praw dziecka. Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i dyskryminacji rodzin
wielodzietnych
1.1.4. Promocja działań na rzecz praw rodziców do wychowania i edukacji dzieci zgodnie
z wyznawanymi wartościami
1.1.5. Wzmacnianie partycypacji rodzin w życiu społecznym
1.1.6. Utworzenie i prowadzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących wspierania rodziny
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Kierunek działań:
1.2.

Wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej rodzin.

Działania:
1.2.1. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego dzietności rodzin w regionie
1.2.2. Promowanie rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego
i rodzinnego
1.2.3. Wspieranie warunków sprzyjających sprawowaniu osobistej opieki rodzicielskiej nad
dzieckiem do lat 3
1.2.4. Wspieranie rozwoju różnych form opieki nad małym dzieckiem do lat 3 oraz zwiększenie
dostępności usług oferowanych w ramach rozwiązań instytucjonalnych (żłobki, kluby
dziecięce, opiekun dzienny)
1.2.5. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Wspieranie działań na rzecz rozwoju
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców (np. szkoły rodziców
i wychowawców, poradnictwo dla rodziców)
1.2.6. Wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów sportowych, bibliotek, kółek
zainteresowań, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych itp.
1.2.7. Wspieranie i inicjowanie programów na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej propagowanie i wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w olimpiadach, konkursach,
festiwalach itp., rozwijanie programów stypendialnych

Kierunek działań:
1.3.

Wzmacnianie funkcji edukacyjnej, kulturowej i rekreacyjnej rodzin.

Działania:
1.3.1. Wzbogacenie oferty usług i świadczeń adresowanych do rodzin, w tym tworzenie
warunków sprzyjających wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny z wykorzystaniem
zasobów publicznych i niepublicznych
1.3.2. Promocja dobrych rozwiązań w działaniach prorodzinnych wdrażanych przez
samorządy lokalne
1.3.3. Promowanie rozwoju rynku dóbr i usług dostosowanego do potrzeb rodzin, w tym
rodzin wielodzietnych
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1.3.4. Wspieranie rozwoju wolontariatu zaangażowanego w rozwój zainteresowań i zdolności
twórczych, sportowych, artystycznych itp.

Kierunek działań:
1.4.

Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

Działania:
1.4.1. Wspieranie działań dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin
wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.4.2. Wzmacnianie działań mających na celu utrzymanie prawa rodziców do opieki nad
dziećmi i przeciwdziałanie dezintegracji rodziny
1.4.3. Wsparcie sieci wyspecjalizowanych placówek realizujących zadania na rzecz pomocy
rodzinie
1.4.4. Realizacja działań ukierunkowanych na:
• zwiększanie poziomu świadomości i odpowiedzialności rodziców za wychowanie
dzieci,
• odpowiedzialne rodzicielstwo,
• podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych,
• promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
• przeciwdziałanie agresji, przestępczości i demoralizacji,
• zapobieganie problemom wynikającym z uzależnień behawioralnych i od środków
psychoaktywnych
1.4.5. Inicjowanie tworzenia placówek wsparcia dziennego (w tym ognisk wychowawczych,
ochronek itp.), wzmocnienie infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym rozwijanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
• programów socjoterapeutycznych,
• innych programów służących kompensowaniu zaniedbań wychowawczych i opóźnień rozwojowych dzieci i młodzieży
1.4.6. Promocja wolontariatu zaangażowanego w pomoc rodzinom wielodzietnym
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1.4.7. Upowszechnianie współpracy interdyscyplinarnej instytucji publicznych, niepublicznych
i sektora prywatnego na rzecz rodziny. Wspieranie tworzenia lokalnych koalicji na
rzecz rodziny
1.4.8. Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów ekonomii
społecznej

Kierunek działań:
1.5.

Wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Działania:
1.5.1. Realizacja zadań służących wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, w tym przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej
lub umożliwiających powrót dzieci do rodzin, w tym prowadzenie asystentury rodzinnej
1.5.2. Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz rodzin adopcyjnych jako
najbardziej właściwych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców
biologicznych
1.5.3. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka), w tym budowanie sieci wsparcia, grup samopomocowych, grup wsparcia,
poradnictwa
1.5.4. Realizowanie programów usamodzielniania na rzecz osób opuszczających różne
formy pieczy zastępczej
1.5.5. Propagowanie dobrych praktyk kierowanych do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka
1.5.6. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczowychowawczych, placówek wsparcia dziennego, organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, ośrodków adopcyjnych oraz
podmiotów, którym zlecono realizację zadań w w/w zakresie
1.5.7. Współpraca z sektorem pozarządowym działającym na rzecz wspierania rodziny
i pieczy zastępczej w przedmiocie realizacji zadań publicznych z tego zakresu
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Kierunek działań:
1.6.

Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin w województwie śląskim.

Działania:
1.6.1. Prowadzenie badań dotyczących problematyki rodziny, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego przy współpracy środowisk naukowych
1.6.2. Upowszechnianie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką
rodziny, w tym organizacja konferencji, seminariów, spotkań, wydarzeń o charakterze
lokalnym i regionalnym
1.6.3. Opracowywanie i wydawanie publikacji, newsletterów dotyczących obszaru polityki
społecznej, w tym polityki rodzinnej
1.6.4. Prowadzenie lokalnych i regionalnych stron internetowych dotyczących problematyki
rodziny
1.6.5. Formułowanie rekomendacji, związanych z prowadzeniem polityki prorodzinnej.
Opiniowanie krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów programowych
dotyczących rodziny. Uczestnictwo w zespołach zadaniowych, merytorycznych,
eksperckich i doradczych dotyczących polityki prorodzinnej
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Cel strategiczny 2
Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w tym
zawodowym.

Kierunek działań:
2.1.

Wspieranie i wzmacnianie potencjału osób starszych oraz aktywnego ich uczestnictwa
w życiu społecznym.

Działania:
2.1.1. Wspieranie rozwiązań zwiększających motywację seniorów do aktywności fizycznej
i wyboru zachowań prozdrowotnych
2.1.2. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu oraz aktywności obywatelskiej osób
starszych
2.1.3. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań
na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego osób starszych
2.1.4. Wspieranie inicjatyw przyspieszających rozwój „srebrnej gospodarki”
2.1.5. Utworzenie Regionalnej Księgi Dobrych Praktyk w zakresie polityki gerontospołecznej
2.1.6. Powołanie rady ekspertów/ rady ds. polityki senioralnej przy marszałku jako organu
doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego w sprawach dotyczących osób starszych

Kierunek działań:
2.2.

Identyfikacja, łagodzenie, zapobieganie i przeciwdziałanie barierom utrudniającym
pełnoprawne życie osób starszych w społeczeństwie.

Działania:
2.2.1. Diagnozowanie i monitorowanie ograniczeń psychospołecznych, ekonomicznych
i zdrowotnych w funkcjonowaniu osób starszych
2.2.2. Stworzenie systemu informacji przestrzennej poprawiającego dostępność do
informacji przydatnych osobom starszym
2.2.3. Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób starszych

14

2.2.4. Inspirowanie działań na rzecz włączenia miast województwa śląskiego do Światowej
Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO i Europejskiej Sieci Zdrowych Miast
WHO

Kierunek działań:
2.3.

Kształtowanie wizerunku osób starszych i poprawa relacji międzygeneracyjnych.

Działania:
2.3.1. Prowadzenie kampanii społecznych upowszechniających wizerunek osób starszych
i starości jako naturalnego, zróżnicowanego i wartościowego etapu życia
2.3.2. Stymulowanie i upowszechnianie inicjatyw służących
międzypokoleniowych i przeciwdziałaniu ageizmowi

poprawie

relacji

2.3.3. Wspieranie wychowania do starości

Kierunek działań:
2.4.

Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Działania:
2.4.1. Inicjowanie działań na rzecz powstawania klastra gerontologicznego
2.4.2. Upowszechnianie - w oparciu o koprodukcję - wspólnych aktywności pozwalających
w nowatorski sposób rozwiązywać problemy osób starszych w środowisku
zamieszkania
2.4.3. Opracowywanie i wspieranie programów wspomagania opiekunów rodzinnych
i opiekunów nieformalnych
2.4.4. Poprawa dostępu do technik wspomagających osoby starsze i upowszechnianie
teleopieki
2.4.5. Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych poprzez wspieranie rozwoju
profesjonalnej kadry zajmującej się opieką nad seniorami
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Cel strategiczny 3
Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.

Kierunek działań:
3.1.

Kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających kreowaniu środowiska
przyjaznego osobom niepełnosprawnym

Działania:
3.1.1. Realizacja akcji informacyjno-promocyjnych nt. niepełnosprawności na poziomie JST
i województwa
3.1.2. Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnych w społeczności lokalnej, np. dni
godności, sąsiada, święto ulicy, pikniki itp.
3.1.3. Organizacja szkoleń antydyskryminacyjnych dla uczniów i studentów
3.1.4. Wspieranie wolontariatu i realizowania praktyk w instytucjach pomocy i integracji
społecznej

Kierunek działań:
3.2.

Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do edukacji

Działania:
3.2.1. Opracowanie mapy optymalnej sieci placówek specjalnych i integracyjnych.
3.2.2. Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności specjalistycznego sprzętu
niezbędnego w edukacji dziecka niepełnosprawnego
3.2.3. Zapewnienie funkcjonowania - w placówkach specjalnych - doradców zawodowych
opracowujących indywidualne plany rozwoju zawodowego uczniów niepełnosprawnych
3.2.4. Promowanie idei asystenta edukacyjnego, tworzenie staży dla asystentów
edukacyjnych
3.2.5. Wsparcie informacyjne i techniczne pozyskiwania przez JST funduszy na dokształcanie
nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym
3.2.6. Organizacja w instytucjach administracji rządowej i samorządowej staży zawodowych
i absolwenckich oraz praktyk dla osób z niepełnosprawnością
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Kierunek działań:
3.3.

Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do informacji

Działania:
3.3.1. Utworzenie wojewódzkiej powszechnie dostępnej bazy danych integrującej informacje
z wielu wąskozakresowych baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych (praw
i ich realizacji, możliwości wsparcia itp.)
3.3.2. Rozpowszechnianie informacji na temat istniejących baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych
3.3.3. Systematyczne aktualizowanie istniejących baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych
3.3.4. Prowadzenie systematycznych badań nad problemami, potrzebami i oczekiwaniami
osób niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz udostępnianie wyników
w wojewódzkiej bazie danych

Kierunek działań:
3.4.

Poprawa zatrudnienia i wzmacnianie aktywizacji społeczno-zawodowej osób
niepełnosprawnych.

Działania:
3.4.1. Zapewnienie finansowania i organizacja staży zawodowych i absolwenckich oraz
praktyk dla osób z niepełnosprawnością, jako formy aktywizacji zawodowej, w tym
organizacja miejsc stażowych w samorządach i jednostkach samorządu terytorialnego
oraz podmiotach ekonomii społecznej
3.4.2. Podejmowanie działań służących wzrostowi wiedzy pracodawców nt. zasad
zatrudniania osób z niepełnosprawnością i rozliczania SODiR
3.4.3. Organizowanie akcji informacyjnych na temat zawodowego potencjału osób
niepełnosprawnych
3.4.4. Wspieranie powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w tym: spółdzielni
socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej
3.4.5. Intensyfikacja zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych
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Kierunek działań:
3.5.

Integrowanie i inicjowanie działań różnych podmiotów w zakresie wzmacniania
wsparcia i uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych.

Działania:
3.5.1. Tworzenie warunków do lepszej wymiany informacji oraz współpracy
międzyinstytucjonalnej w zakresie działań na poziomie gminy, powiatu, województwa
3.5.2. Włączanie osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej sprawności
w planowanie i realizację programów rewitalizacji (komponent społeczny i inwestycyjny)
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
3.5.3. Stosowanie technik projektowania uniwersalnego i szerokich konsultacji społecznych/
audytu społecznego obiektów użyteczności publicznej pod kątem dostępności
obiektów dla osób o ograniczonej sprawności – likwidacja barier architektonicznych
3.5.4. Zwiększenie dostępności usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób
z niepełnosprawnością poprzez:
• utworzenie standardu pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym opracowanie zasad przygotowania samych osób z niepełnosprawnością do pełnienia
roli asystenta osoby niepełnosprawnej;
• wsparcie samorządów w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie usługi
asystenta osoby niepełnosprawnej
3.5.5. Tworzenie warunków do maksymalnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym, w tym korzystania z instytucji kultury, sportu itp.
3.5.6. Opracowanie strategii powoływania placówek w środowiskach cechujących się
szczególnie niskim wskaźnikiem miejsc w:
• ośrodkach wczesnej interwencji;
• ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych;
• środowiskowych domach samopomocy;
• domach pomocy społecznej
3.5.7. Opracowanie algorytmu tworzenia liczby mieszkań chronionych/ treningowych
w poszczególnych dzielnicach miast na prawach powiatu oraz powiatach ziemskich
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3.5.8. Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania tworzenia i utrzymania
mieszkań chronionych i treningowych, uwzględniających środki budżetowe, środki
prywatne, w tym opłaty wnoszone przez osoby korzystające z mieszkań chronionych
i treningowych
3.5.9. Propagowanie idei partnerstwa społecznego wśród organów samorządowych
3.5.10. Promocja informacji o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w województwie śląskim
3.5.11. Poprawa dostępności do transportu publicznego osób niepełnosprawnych
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Cel strategiczny 4
Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie
wykluczonych.

Kierunek działań:
4.1.

Kompleksowa diagnoza warunków oraz jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych.

Działania:
4.1.1. Prowadzenie badań dotyczących zjawiska wykluczenia społecznego w województwie
śląskim
4.1.2. Utworzenie map potrzeb i zasobów identyfikujących obszary ubóstwa w województwie
śląskim
4.1.3. Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy gminami, powiatami i samorządem
województwa a organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy warunków życia
osób wykluczonych społecznie
4.1.4. Monitoring, ewaluacja i ocena działań podejmowanych w ramach badania warunków
oraz jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem i społecznie wykluczonych

Kierunek działań:
4.2.

Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków życia osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowanie działań na rzecz osób
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Działania:
4.2.1. Tworzenie programów wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych, w tym bezdomnych
4.2.2. Wzmacnianie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i rodzin zagrożonych
dysfunkcją lub przeżywających trudności (w tym rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej)
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Kierunek działań:
4.3.

Zmniejszanie poziomu bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego poprzez tworzenie
warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.

Działania:
4.3.1. Diagnoza i monitoring sytuacji na rynku pracy
4.3.2. Dostosowywanie form kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy
4.3.3. Tworzenie Lokalnych Centrów Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół średnich
4.3.4. Wdrażanie programów dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb
regionalnego rynku pracy (w tym także grup zagrożonych wykluczeniem, długotrwale
bezrobotnych itd.)
4.3.5. Poprawa efektywności aktywizacji zawodowej oraz rozwój usług i instrumentów rynku
pracy
4.3.6. Promowanie przedsiębiorczości społecznej poprzez stworzenie systemu wsparcia
finansowego podmiotów ekonomii społecznej w regionie obejmującego: finansowe
wsparcie bezzwrotne (dotacje) oraz finansowe wsparcie zwrotne (pożyczki/poręczenia)
4.3.7. Podejmowanie współpracy na rzecz osób bezrobotnych, w tym długotrwale, bez
prawa do zasiłku i niepełnosprawnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe
Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe i sektor biznesu
4.3.8. Wzmacnianie aktywności i potencjału Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji
Społecznej

Kierunek działań:
4.4.

Wdrażanie oraz promocja standardów współpracy instytucji publicznych
z organizacjami społecznymi w obszarze pomocy społecznej i integracji społecznej.

Działania:
4.4.1. Rozwój współpracy instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze
pomocy społecznej i integracji społecznej oraz dostosowanie mechanizmów
współpracy do zmieniających się potrzeb społecznych
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Kierunek działań:
4.5.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i gospodarki społecznej.

Działania:
4.5.1. Promowanie znaczenia sektora pozarządowego w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych (zgodnie z zasadą subsydiarności)
4.5.2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych, zmierzających do skuteczniejszego
pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich

Kierunek działań:
4.6.

Rozwój specjalistycznych usług społecznych w regionie.

Działania:
4.6.1. Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozszerzania oferty usług świadczonych
przez podmioty funkcjonujące w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym usług
wysokospecjalistycznych
4.6.2. Dostosowywanie istniejącej bazy instytucjonalnej pomocy i integracji społecznej do
potrzeb społecznych
4.6.3. Wspieranie programów służących osiągnięciu obowiązujących standardów, przede
wszystkim przez domy pomocy społecznej i placówki pieczy zastępczej
4.6.4. Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej
o charakterze profilaktycznym, aktywizującym, interwencyjnym i opiekuńczym
4.6.5. Zwiększenie dostępu do danych na temat instytucji działających w obszarze pomocy
i integracji społecznej oraz świadczonych przez nie usług

Kierunek działań:
4.7.

Poprawa warunków
mieszkaniowego.

mieszkaniowych

i

rozwój

socjalnego

budownictwa

Działania:
4.7.1. Tworzenie czytelnej polityki mieszkaniowej województwa śląskiego w odniesieniu do
mieszkań socjalnych
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4.7.2. Tworzenie warunków do rozwoju mieszkań chronionych i treningowych
4.7.3. Pomoc w ekonomicznym usamodzielnianiu się lokatorów zajmujących mieszkania
socjalne

Kierunek działań:
4.8.

Wyrównywanie szans w dostępie do systemu ochrony zdrowia w podregionach oraz
zapewnienie jednolitego standardu bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie
śląskim.

Działania:
4.8.1. Realizacja programów profilaktyki niesprawności wynikającej z wieku senioralnego
oraz profilaktyki dla szczególnych grup: dzieci i młodzieży (żywienie, wady postawy,
zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, cukrzyca, alergie, otyłość, stomatologia,
szczepienia HPV), dorosłych (choroby cywilizacyjne, zaburzenia psychiczne, gruźlica)
4.8.2. Tworzenie specjalistycznej infrastruktury opartej o zasoby lekarzy i pielęgniarek
wyspecjalizowanych z geriatrii
4.8.3. Promowanie wyboru specjalizacji geriatrycznej wśród lekarzy

Kierunek działań:
4.9.

Wspieranie uczestnictwa mieszkańców województwa w wydarzeniach kulturalnych
oraz edukacja regionalna.

Działania:
4.9.1. Promowanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa śląskiego oraz
prowadzenie edukacji rozwijającej umiejętność korzystania z oferty kulturalnej regionu
4.9.2. Promowanie kultury i edukacji regionalnej

23

Cel strategiczny 5
Integracja i rozwój regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego
kadr pomocy i integracji społecznej o charakterze wielosektorowej struktury współpracy, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej (w tym nowych zawodów
i specjalności).

Kierunek działań:
5.1.

Poprawa jakości kształcenia kadr pomocy i integracji społecznej poprzez powołanie
Wojewódzkiego Zespołu ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego
kadr pomocy i integracji społecznej, do którego zadań należeć będzie przede wszystkim:
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych; budowanie i koordynacja oferty szkoleniowej;
promowanie kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego; przygotowanie/
opracowanie systemu rekomendowania programów szkolenia i podmiotów/osób
szkolących oraz systemu uznawania kwalifikacji (w tym: uznawanie doświadczenia
praktycznego); promowanie dobrych praktyk w kształceniu i doskonaleniu zawodowym
w oparciu o wyniki badań, w tym badań ewaluacyjnych, prowadzonych w obszarze
pomocy i integracji społecznej.

Działania:
5.1.1. Promocja kształcenia ustawicznego skierowana do pracowników pomocy i integracji
społecznej województwa śląskiego
5.1.2. Monitorowanie potrzeb szkoleniowych kadr pomocy i integracji społecznej
i opracowywanie corocznych raportów/analiz na ten temat
5.1.3. Stworzenie bazy danych o kierunkach kształcenia dla pracowników służb społecznych
(na poziomie akademickim i policealnym), w tym również kształcenia podyplomowego
oraz kursach i szkoleniach
5.1.4. Promowanie w uczelniach tworzenia takich kierunków kształcenia podyplomowego,
które byłyby zgodne z potrzebami pracowników służb społecznych
5.1.5. Tworzenie platformy dla szeroko pojętej współpracy pomiędzy instytucjami i uczelniami
kształcącymi pracowników służb społecznych, w tym pracowników z obszaru wsparcia
rodziny i systemu pieczy zastępczej - współpraca interdyscyplinarna i międzysektorowa
5.1.6. Tworzenie systemu komunikacji i współpracy pomiędzy uczelniami, szkołami/
instytucjami kształcącymi a instytucjami/organizacjami sektora publicznego,
pozarządowego i prywatnego, zatrudniającymi pracowników służb społecznych (m.in.
poprzez stronę internetową)
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5.1.7. Zwiększanie świadomości/upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby kształcenia
ustawicznego w obszarze pomocy i integracji społecznej wśród przedstawicieli
samorządów i władz lokalnych (gminnych i powiatowych)
5.1.8. Tworzenie wytycznych w zakresie nadawania rekomendacji poświadczających
wysoką jakość realizowanych usług edukacyjnych

Kierunek działań:
5.2.

Ułatwienie dostępu do kształcenia osobom (pracownikom służb społecznych,
specjalistom reprezentującym sektor pozarządowy, wolontariuszom) z mniejszych
miejscowości/ instytucji, m.in. przez wykorzystanie funduszy europejskich – ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kadry gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Działania:
5.2.1. Wspieranie rozwoju kształcenia w zakresie różnorodnych, profesjonalnych działań
dla przedstawicieli różnych zawodów i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych zawodów i specjalności - w formie szkoleń ogólnych,
specjalistycznych, warsztatów, grup roboczych i innych, mających na celu podnoszenie,
pogłębianie i poszerzanie ich kwalifikacji – dostępnych dla przedstawicieli wszystkich
trzech sektorów
5.2.2. Udostępnianie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych
rozwiązań, skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych w obszarze
pomocy i integracji społecznej, w tym związanych z wykorzystaniem środowiskowej
metody pracy socjalnej

Kierunek działań:
5.3.

Tworzenie i wdrażanie programów kształcenia ustawicznego odpowiadających na
potrzeby pracowników służb społecznych zatrudnionych w sektorze publicznym,
pozarządowym i prywatnym, w tym w instytucjach sektora ekonomii społecznej oraz
w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Działania:
5.3.1. Wzmacnianie elementów praktycznych związanych z polityką społeczną i pomocą
społeczną w programach studiów z obszaru nauk społecznych, w tym pracy socjalnej,
socjologii, pedagogiki, psychologii
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5.3.2. Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami/osobami świadczącymi usługi
szkoleniowe a odbiorcami tychże usług, w tym w zakresie wzajemnego informowania
o potrzebach i efektach kształcenia/szkolenia
5.3.3. Opracowanie kompleksowych programów szkoleniowych obejmujących szkolenia
specjalistyczne, w tym zaawansowane treningi umiejętności interpersonalnych
i intrapsychicznych oraz wsparcie w postaci superwizji przez określony czas po
zakończeniu szkolenia
5.3.4. Koordynacja dostosowania ofert kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego
do potrzeb pracowników służb społecznych, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących
zdobywania doświadczeń praktycznych

Kierunek działań:
5.4.

Rozwój usług świadczonych przez superwizorów, coachów, trenerów, psychologów
itp. ukierunkowanych na doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej.

Działania:
5.4.1. Promocja rozwoju superwizji w systemie pomocy społecznej jako elementu
doskonalenia zawodowego
5.4.2. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji o dostępnych i rekomendowanych
usługach superwizorów, coachów, trenerów, psychologów itp.

Kierunek działań:
5.5.

Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wśród pracowników pomocy
i integracji społecznej profesjonalnych umiejętności posługiwania się innowacyjnymi
metodami działania, w tym w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

Działania:
5.5.1. Wspieranie rozwoju kształcenia w zakresie różnorodnych, profesjonalnych działań
dla przedstawicieli różnych zawodów i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych zawodów i specjalności - w formie szkoleń ogólnych,
specjalistycznych, warsztatów, grup roboczych i innych, mających na celu podnoszenie,
pogłębianie i poszerzanie ich kwalifikacji – dostępnych dla przedstawicieli wszystkich
trzech sektorów
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5.5.2. Udostępnianie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych
rozwiązań, skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych w obszarze
pomocy i integracji społecznej, w tym związanych z wykorzystaniem środowiskowej
metody pracy socjalnej
5.5.3. Promowanie kształcenia w zakresie organizowania społeczności lokalnej, wspierania
rodziny oraz wspierania osób niepełnosprawnych
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Cel strategiczny 6
Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierunek działań:
6.1.

Wspomaganie działań prowadzonych przez samorządy gminne w realizacji programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i innych uzależnień.

Działania:
6.1.1. Organizowanie doradztwa i szkoleń dla realizatorów gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
6.1.2. Organizowanie konferencji, seminariów będących okazją do wymiany doświadczeń
i „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w gminach
6.1.3. Wspieranie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w środowiskach lokalnych
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
6.1.4. Rozszerzenie oferty szkoleniowej adresowanej do przedstawicieli samorządów
lokalnych realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień

Kierunek działań:
6.2.

Badanie i monitorowanie problemów uzależnień i problemu przemocy w rodzinie oraz
potrzeb i stanu zasobów do ich rozwiązywania.

Działania:
6.2.1. Pozyskiwanie i analiza danych statystycznych opisujących skalę i specyfikę zjawiska
zażywania środków psychoaktywnych i zagrożeń związanych z innymi uzależnieniami
oraz monitorowanie potrzeb i stanu zasobów do rozwiązywania problemów z nich
wynikających
6.2.2. Pozyskiwanie danych i zlecanie badań opisujących skalę i specyfikę zjawiska przemocy
w rodzinie i monitorowanie potrzeb i stanu zasobów w zakresie infrastruktury, organizacji
i efektywności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim
6.2.3. Upowszechnianie informacji o wynikach badań dotyczących problemów uzależnień
i zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim
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6.2.4. Utworzenie zintegrowanej, internetowej bazy informacyjnej o instytucjach,
organizacjach i miejscach pomocy adresowanej do osób i członków rodzin z problemem
uzależnienia i problemem przemocy w województwie śląskim
6.2.5. Wspieranie innowacyjnych badań opisujących specyficzne aspekty problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie oraz ich upowszechnianie

Kierunek działań:
6.3.

Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania używaniu środków
psychoaktywnych i problemom związanym z innymi uzależnieniami oraz
przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Działania:
6.3.1. Promowanie działań w ramach edukacji publicznej nakierowanych na upowszechnianie
wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i innymi
uzależnieniami
6.3.2. Wspieranie kampanii społecznych na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy
w rodzinie, niwelowania stereotypów i wiktymizujących postaw wobec osób
doznających przemocy
6.3.3. Promowanie programów profilaktycznych spełniających standardy i rekomendacje
w zakresie działań profilaktycznych, w tym innowacyjnych programów zapobiegania
problemom uzależnień adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
6.3.4. Wypracowywanie rekomendacji do realizacji programów profilaktycznych
nakierowanych na przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, kształtowanie
właściwych postaw wychowawczych
6.3.5. Wspieranie realizacji działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem przemocy
w rodzinie
6.3.6. Wzmacnianie działań ograniczających dostępność alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, szkody wynikające z nieprzestrzegania prawa przez osoby
używające i nadużywające substancji psychoaktywnych oraz osoby uzależnione

29

Kierunek działań:
6.4.

Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup
zawodowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Działania:
6.4.1. Badanie i monitorowanie potrzeb szkoleniowych różnych grup zawodowych
zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
6.4.2. Realizacja szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zażywania
środków psychoaktywnych i zagrożeń związanych z innymi uzależnieniami dla
rożnych grup zawodowych
6.4.3. Realizacja programów szkoleniowych o charakterze interdyscyplinarnym, jak
i specjalistycznym dla przedstawicieli służb, instytucji i organizacji realizujących
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
6.4.4. Organizowanie doradztwa i spotkań superwizyjnych dostosowanych do specyfiki
różnych grup zawodowych
6.4.5. Organizowanie konferencji, seminariów o charakterze specjalistycznym
i interdyscyplinarnym integrujących środowisko zawodowo zajmujące się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
6.4.6. Podejmowanie działań nakierowanych na wymianę doświadczeń, organizowanie
wizyt studyjnych, wymiany między instytucjami i organizacjami partnerskimi w kraju
i za granicą

Kierunek działań:
6.5.

Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej
oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i postrehabilitacyjnych dla osób
z problemem uzależnienia i członków rodzin.

Działania:
6.5.1. Podejmowanie działań związanych z diagnozą i monitorowaniem stanu zasobów
w zakresie bazy placówek realizujących zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień w województwie śląskim
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6.5.2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju sieci ambulatoryjnych placówek, punktów
konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży zażywającej środki psychoaktywne i zagrożonej
innymi uzależnieniami
6.5.3. Wsparcie działań na rzecz poprawy jakości infrastruktury placówek realizujących
zadania związane z profilaktyką, interwencją i rehabilitacją osób i rodzin z problemem
uzależnienia i wzrostu dostępności do ich usług
6.5.4. Wspieranie specjalistycznych szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, terapią
i postrehabilitacją osób z problemem uzależnień i członków rodzin
6.5.5. Wspieranie podmiotów koordynujących i monitorujących realizację zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w województwie śląskim

Kierunek działań:
6.6.

Wzmacnianie systemu wsparcia i działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej
osób z problemem uzależnienia i członków rodzin.

Działania:
6.6.1. Wspieranie aktywności środowisk samopomocowych i stowarzyszeń abstynenckich
6.6.2. Inicjowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych w realizacji zadań
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
6.6.3. Wzmacnianie oddziaływań socjoterapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
zagrożonej zażywaniem środków psychoaktywnych i innymi uzależnieniami
6.6.4. Wzmacnianie działalności podmiotów sektora samorządowego i pozarządowego
w zakresie tworzenia i realizacji programów reintegracji społecznej i zawodowej osób
z problemem uzależnienia

Kierunek działań:
6.7.

Rozwój i poprawa skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania:
6.7.1. Podnoszenie efektywności działań i współpracy podmiotów realizujących gminne
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
6.7.2. Wspieranie działań w kierunku wzrostu skuteczności działań interwencyjnych
związanych z ochroną ofiar
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6.7.3. Wspomaganie działań na rzecz zwiększenia dostępności do specjalistycznego
poradnictwa i usług terapeutycznych adresowanych do członków rodzin z problemem
przemocy
6.7.4. Zwiększenie liczby placówek interwencyjnych dla dzieci i młodzieży i liczby miejsc
schronienia dla osób doznających przemocy
6.7.5. Wspieranie realizacji oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych i terapeutycznych
adresowanych do osób stosujących przemoc
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Cel strategiczny 7
Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.

Kierunek działań:
7.1.

Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Działania:
7.1.1. Wzmacnianie skuteczności Powiatowych i Gminnych Zespołów Zarządzania
Kryzysowego
7.1.2. Doskonalenie i wzmacnianie struktur Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego
7.1.3. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
oraz ostrzegania i alarmowania za pomocą systemów technicznych
7.1.4. Doskonalenie działania zintegrowanego systemu ratownictwa drogowego
7.1.5. Zapewnienie koordynacji działań podmiotów zobowiązanych do zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi imprezami
masowymi

Kierunek działań:
7.2.

Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:
7.2.1. Realizacja programów bezpieczeństwa przez jednostki samorządu terytorialnego
7.2.2. Wzmacnianie roli organizacji samorządowych i pozarządowych na rzecz pomocy
humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych na terenie gminy,
województwa, kraju
7.2.3. Wzmacnianie roli mieszkańców regionu w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego
7.2.4. Zwiększenie dostępności do dzielnicowych - policjantów pierwszego kontaktu
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Kierunek działań:
7.3.

Ochrona rodzin i innych grup społecznych przed zjawiskami dezorganizacji i patologii
społecznej.

Działania:
7.3.1. Doskonalenie zawodowe kadr Policji w zakresie interwencji związanych z przemocą
w rodzinie
7.3.2. Budowanie lokalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej
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5. PRIORYTETY REGIONALNEJ POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Prognozowane zmiany w zakresie objętym strategią zmierzać będą w kierunku zapewnienia
spójności regionu w wymiarze społecznym. Planowane rozwiązania zostały ujęte w postaci
obszarów priorytetowych dla polityki społecznej w województwie śląskim, za które przyjmuje się:
1. Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, w tym w zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi.
2. Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu integracji społeczno-zawodowej i dostarczyciela powszechnie dostępnych usług społecznych.
3. Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Wspieranie działań
ukierunkowanych na efektywną profilaktykę i socjalizację, w tym przez organizowanie różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych,
wspieranie ich aktywizacji zawodowej oraz tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
5. Wspieranie seniorów w ich podmiotowym i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym,
w tym w aktywności zawodowej. Tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania
osób starszych w środowisku zamieszkania.
6. Tworzenie i rozwijanie spójnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej.
7. Integrowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
8. Wzmacnianie regionalnego wymiaru polityki pronatalistycznej. Podejmowanie działań łagodzących konsekwencje negatywnych zmian demograficznych.
9. Podejmowanie działań na rzecz promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
Wobec powyższego, zakłada się, że województwo śląskie będzie regionem, który:
• stwarza mieszkańcom korzystne warunki i wysoką jakość życia,
• jest świadomy zachodzących zmian demograficznych,
• prowadzi skuteczną politykę prorodzinną,
• uznaje za istotne uwzględnianie polityki pronatalistycznej w planowaniu i realizowaniu działań
na poziomie samorządu terytorialnego oraz wzmacnianie działań łagodzących konsekwencje
negatywnych zmian demograficznych,
• zapewnia odpowiednią opiekę osobom zależnym,
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• prowadzi politykę senioralną - wspiera seniorów w ich podmiotowym i aktywnym uczestnictwie
w życiu społecznym, w tym w aktywności zawodowej,
• tworzy warunki do prawidłowego funkcjonowania osób starszych w środowisku zamieszkania,
• dba o podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych, wspiera ich aktywizację zawodową oraz tworzy warunki do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,
• przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób, rodzin i grup oraz minimalizuje zagrożenie wykluczeniem społecznym,
• zapewnia swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, a także
zdrowotnego, podejmując działania na rzecz promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
• uznaje za ważne tworzenie i rozwijanie spójnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej,
• wspiera rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu integracji społeczno-zawodowej i dostarczyciela powszechnie dostępnych usług społecznych.
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6. SPOSÓB MONITOROWANIA
I EWALUACJI
Koordynatorem procesu monitoringu i ewaluacji dokumentu strategicznego będzie Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który w tym zakresie będzie współpracował
z właściwymi wydziałami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego m.in. z Wydziałem
Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnikami Marszałka ds. osób niepełnosprawnych oraz
ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans, a także Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach.
Zgodnie z treścią art. 16b ustawy o pomocy społ. (t.j. Dz. U z 2015 r., poz.163 ze zm.) w „Strategii
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” określono
wskaźniki realizacji działań dla następujących celów strategicznych:
1. Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania rodziny, zapewniającej
prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej.
2. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w tym
zawodowym.
3. Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
4. Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie
wykluczonych.
5. Integracja i rozwój regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej o charakterze wielosektorowej struktury współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej (w tym nowych
zawodów i specjalności).
6. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.
Wskaźniki, zamieszczone w dokumencie źródłowym, zostały wskazane przez liderów zespołów
zadaniowych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Będą one
pozyskiwane z dostępnych źródeł danych statystycznych. Należą do nich przede wszystkim: Bank
Danych Lokalnych GUS, sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdania
zagregowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
z województwa śląskiego, sprawozdania i statystyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Poziom osiągania wskaźników monitorowany będzie w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na trzy lata.
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Monitoringowi, prowadzonemu we właściwych wydziałach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz w jego jednostkach organizacyjnych, będą podlegały także programy
realizowane w szczególności w następujących obszarach: profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi i ekonomii społecznej.
Sprawozdania i raporty monitoringowe z realizacji tych programów będą stanowiły części składowe
raportu ewaluacyjnego z wdrażania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata
2006-2020. Aktualizacja 2015”.

7. SŁOWNICZEK POJĘĆ
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ - obowiązek opracowania takiego dokumentu
wynika z art. 17 (w przypadku zadań gminy), art. 19 (w przypadku zadań powiatu) i art. 21
(w przypadku zadań samorządu województwa) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U z 2015 r., poz.163 ze zm.). Przy czym, jak stanowi art. 16b w/w ustawy, gmina
i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa
strategię w zakresie polityki społecznej. Strategia ta, powinna zawierać w szczególności:
1. diagnozę sytuacji społecznej;
2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3. określenie:
a. celów strategicznych projektowanych zmian,
b. kierunków niezbędnych działań,
c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d. wskaźników realizacji działań.
POLITYKA SPOŁECZNA - przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje
pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania
problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca
się teorią polityki społecznej.
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W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą zagadnienia prawne, polityczne,
socjologiczne, ekonomiczne w następujących obszarach:
• polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna;
• polityka edukacyjna (oświatowa);
• polityka kulturalna;
• polityka ochrony zdrowia;
• polityka mieszkaniowa;
• polityka migracyjna;
• polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac i warunków bezpieczeństwa pracy);
• polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej;
• polityka ochrony środowiska naturalnego;
• polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii.
POMOC SPOŁECZNA - jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym
zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych
środków.
DIAGNOZA - rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie
jego objawów, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości. W dokumencie strategicznym
diagnoza to stan sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu z uwzględnieniem poszczególnych
obszarów problemowych i przekrojów czasowych.
ANALIZA SWOT - jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego
jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Technika analityczna SWOT
polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery
kategorie czynników strategicznych):
• S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego
obiektu,
• W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
• O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
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• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
PRIORYTETY - ważne zadania, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności i które stanowią
główne wyzwania, przy czym priorytety nie są problemami, a raczej ich rozwiązaniami.
CEL GŁÓWNY (MISJA) - najważniejszy cel dokumentu strategicznego, pokazujący w którą
stronę województwo powinno zmierzać. Właściwe i staranne określenie wizji, która będzie
realizowana za pomocą dokumentu strategicznego, jest kluczowe dla sformułowania prawidłowo
celów strategicznych.
CELE STRATEGICZNE - są to powzięte zamierzenia, a więc to, co chcielibyśmy osiągnąć
w przyszłości. Stanowią wynik skonkretyzowanych potrzeb. Powinny być jasno i przejrzyście
określone, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do zgodności z misją dokumentu strategicznego.
Powinny być ponadto ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie
(zasada SMART). Cele strategiczne są liczbowo nieliczne oraz bardzo ogólne, dotyczą więc
najczęściej globalnej polityki.
KIERUNKI DZIAŁAŃ - pośrednie elementy planowania strategicznego, które występują po
celach strategicznych, a przed działaniami. Skupia przedsięwzięcia o podobnym charakterze lub
z tego samego obszaru merytorycznego.
DZIAŁANIA - najbardziej szczegółowy i konkretny element planowania strategicznego, zawierający zwykle także potencjalnych realizatorów i źródła finansowania.
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