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Aneta Wojtusiak 

Zastępca kierownika Działu ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

ul. Karola Miarki 11 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 497 42 95 

e-mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net 

 

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanej przemianie ulega sposób, w jaki 

podejmowane są działania, zmierzające do integracji ze środowiskiem oraz do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc 

społeczna coraz częściej zaczyna koncentrować się na programach, w których uwzględnia się 

aktywne uczestnictwo, inkluzję podmiotów, jak również ich otoczenia, w różnorodne formy 

świadczonej im pomocy. Wsparcie finansowe, jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej pozyskuje poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),  

w znacznej mierze umożliwia przesunięcie akcentu z programów socjalnych, będących przede 

wszystkim źródłem zabezpieczenia finansowego – na programy, które zapewniają 

partycypację osób, rodzin, a nawet całych społeczności w działaniach na rzecz rozwiązywania 

istniejących problemów.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogniskuje całość oddziaływań Europejskiego 

Funduszu Społecznego, przewidzianych do realizacji w Polsce na przestrzeni lat 2007-2013
1
. 

Korzystając z możliwości, jakie daje PO KL, bielski MOPS od 2008 roku realizuje Projekt 

p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej właśnie  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowany jest 

Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica. Jest to inicjatywa, która w 2009 roku, 

została wyróżniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ogólnopolskim 

konkursie na wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.  

Geneza Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica 

Początek realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica powiązany 

jest z rokiem 2007, kiedy to dwaj pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy 

                                                           
1
 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1 kwietnia 2009). 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [oprac.], Warszawa 2009, s.3 
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Społecznej w Bielsku-Białej rozpoczęli uczestnictwo w projekcie szkoleniowym p.n.: CAL  

– skok w dal. Nowoczesna metoda pracy w środowisku lokalnym. Przedsięwzięcie 

finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Działanie 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich. Koordynacja wspomnianego projektu spoczywała natomiast w rękach Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku
2
.  

Przy wyborze terenu, który potrzebuje wsparcia poprzez intensyfikację działań  

w ramach Programu Aktywności Lokalnej, wzięto pod uwagę szereg różnorodnych 

czynników. Analiza dokonywana była przez pryzmat: socjologiczny, historyczny, 

administracyjny, czy też infrastrukturalny. Pracownicy MOPS stawili czoła specyficznej 

przeszłości miasta, bowiem Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 roku  

z połączenia dwóch, dotychczas całkowicie autonomicznych jednostek
3
. Miasto liczące ponad 

175 tys. Mieszkańców, stanowi obecnie centrum przemysłowo-handlowe, administracyjne 

oraz kulturalne subregionu południowego województwa śląskiego
4
. W granicach Bielska-

Białej znajduje się aktualnie 30 jednostek pomocniczych – osiedli
5
, spośród których 

konieczne stało się wybranie jednego rejonu, celem objęcia go działaniami PAL. 

Po dogłębnej weryfikacji dokumentów, będących w posiadaniu MOPS oraz w oparciu 

o dane statystyczne, a także w drodze konsultacji z pracownikami socjalnymi ośrodka 

ustalono, iż to właśnie Wapienica należy do obszarów najbardziej potrzebujących wsparcia 

dodatkowymi działaniami. Brano przy tym pod uwagę również peryferyjność osiedla 

Wapienica, usytuowanie bloków socjalnych na jego obszarze, kumulację zjawisk 

patologicznych w kilku punktach dzielnicy, a także atomizację działających tu instytucji
6
. 

Obecnie społeczność Wapienicy to ponad 10,5 tys. Osób, przy czym obok ludności 

autochtonicznej, zamieszkują tu przedstawiciele zamożnej grupy napływowej, zajmujący 

najbardziej reprezentacyjne rejony Dzielnicy. Spotykamy tutaj również osoby i rodziny 

                                                           
2
 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej środowiskową metodą CAL w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej. Zespół Działu ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii MOPS  

w Bielsku-Białej [oprac.], „Problemy Społeczne”, 2009, nr 2, s.21 
3
 Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 roku o zmianie granic województw krakowskiego i katowickiego (Dz. U.  

z 1950 r. Nr 58, poz. 526) 
4
 Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2007, Urząd Miejski w Bielsku-Białej [oprac.], Bielsko-Biała 

2007, s.8 
5
 Uchwała Nr VIII/86/94 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 1994 roku w sprawie podziału 

miasta Bielska-Białej na Osiedla 
6
 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.22 
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zagrożone wykluczeniem społecznym, wykazujące dysfunkcje w wielu obszarach, 

mieszkające w wapienickich blokach socjalnych
7
. 

Warto wspomnieć, iż przed wybuchem II wojny światowej Wapienica była odrębną 

gminą, natomiast w latach 1945 do 1954 – znajdowała się w granicach gminy zbiorowej 

Jaworze
8
. Realizując ideę miasta dwustutysięcznego, w 1977 roku Wapienicę (wraz z kilkoma 

innymi okolicznymi osadami) przyłączono do Bielska-Białej
9
.  

Początkowo pracownicy socjalni, uczestniczący w projekcie szkoleniowym CAL  

– skok w dal. Nowoczesna metoda pracy w środowisku lokalnym, musieli sprostać wyzwaniu, 

jakim było wypełnianie dotychczasowych obowiązków służbowych oraz jednoczesna 

realizacja zadań, które zostały określone w kontrakcie podpisanym z Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych. Dość szybko okazało się jednak, że bez zmian w strukturze 

organizacyjnej ośrodka, niezwykle trudno będzie zapewnić całościowe postrzeganie  

i rozumienie środowiska lokalnego, pełną rejestrację jego deficytów oraz realizację 

kompleksowego systemu działań naprawczych, ukierunkowanych na trwały rozwój 

społeczny
10

 w osiedlu Wapienica. Tak więc, w II połowie 2007 roku powołano  

Zespół ds. PAL, jako komórkę istniejącego już Zespołu ds. Programów, Strategii i Analiz.  

 

Zasoby i potrzeby osiedla Wapienica 

Aby stało się możliwe budzenie aktywności społecznej, mające na celu 

samoorganizowanie do rozwiązywania konkretnych problemów lokalnej społeczności 

Wapienicy, konieczne było rozpoznanie zasobów, potrzeb – zakorzenienie w rzeczywistości 

tego Osiedla, jej opis i analiza
11

. W związku z tym pracownicy socjalni zajmujący się PAL 

opracowali studium pod nazwą: Zasoby i potrzeby dzielnicy Wapienica w Bielsku-Białej. Była 

to nowoczesna diagnoza obszarów niezbędnych do inicjowania zrównoważonego rozwoju 

                                                           
7
 Zasoby i potrzeby dzielnicy Wapienica w Bielsku-Białej, Zespół ds. Programów, Strategii i Analiz MOPS  

w Bielsku-Białej[oprac.], Bielsko-Biała 2007, s.12 
8
 E. Brożek, A. Hałatek: Miejscowości powiatu bielskiego. Krótka charakterystyka społeczno-gospodarcza 

miast, osiedli, gromad. [w:] Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. H. Rechowicz [oprac.], Katowice 

1971, Wydawnictwo Śląsk, s.683-684 
9
 Zob. Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 

1976 roku w sprawie granic niektórych miast w województwach bielskim, częstochowskim, kaliskim, 

przemyskim, skierniewickim i szczecińskim (Dz.U. z 1976 r. Nr 41, poz. 245) 
10

 B. Bąbska: Centrum Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. [w:] 

Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i Pomocy Społecznej. J. Staręga-Piasek [red.], Warszawa 2007, 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych, s.152 
11

 P. Jordan, B. Skrzypczak: Idea i metoda Centrów Aktywności Lokalnej w Polsce. „Roczniak”, 2000/2001, nr 6, 

s.93 
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lokalnego. Obejmowała sferę społeczną, historyczną, przyrodniczą, kulturową oraz 

infrastrukturę instytucjonalną osiedla Wapienica
12

.  

Konieczność przygotowania tego typu opracowania spełniało kilka funkcji. Przede 

wszystkim było bodźcem do eksploracji atutów oraz deficytów osiedla, jak również do 

poznania i nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami życia społecznego  

i gospodarczego funkcjonującymi na jego terenie. Gromadzenie niezbędnych informacji 

odbywało się przy wykorzystaniu wywiadów swobodnych oraz kwestionariuszowych wśród 

mieszkańców Wapienicy, natomiast pracownicy lokalnych przedszkoli, szkół czy też świetlic 

środowiskowych wspierali animatorów PAL w przekazywaniu respondentom anonimowych 

ankiet. Tego typu działania w sposób naturalny pomogły zainteresować lokalny kapitał 

społeczny metodą oraz ideą PAL, jak również płynnie przejść do działań inicjujących 

zawiązanie Koalicji Partnerów Społecznych na terenie osiedla Wapienica. Prowadzone 

badania pozwoliły poznać miłośników regionu oraz lokalnych liderów i społeczników, 

stanowiły też przyczynek do debaty publicznej, ponieważ przestały być potrzebne jedynie 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
13

. Nade wszystko, diagnoza pod nazwą:  

Zasoby i potrzeby dzielnicy Wapienica w Bielsku-Białej pozwoliła jednak zaprojektować 

Program Aktywności Lokalnej odpowiadający na faktyczne potrzeby społeczności osiedla 

Wapienica
14

. 

 Prezentacja zasobów i potrzeb osiedla Wapienica miała miejsce w listopadzie 2007 

roku. Na spotkanie zaproszono m.in. reprezentantów szkół, przedszkoli, domu kultury, 

kościoła, policji, LKS Zapora Wapienica, świetlic środowiskowych – działających na terenie 

Dzielnicy, jak również przedstawicieli Rady Osiedla Wapienica, Rady Miejskiej, lokalnego 

biznesu, a także pracowników socjalnych MOPS w Bielsku-Białej. Spotkanie to okazało się 

być kluczowe dla dalszej realizacji PAL, pozwoliło bowiem na zawiązanie Koalicji 

Partnerów Społecznych. Już od 2008 roku nieustająco organizowane są przez koalicjantów 

comiesięczne spotkania w celu omawiania bieżących problemów Wapienicy  

i wspólnego ich rozwiązywania
15

. Animatorzy PAL przedstawiają sprawozdania z bieżącej 

działalności, ustalane są także plany kolejnych przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej 

osiedla Wapienica. Współpraca animatorów Programu Aktywności Lokalnej, Koalicji 

Partnerów Społecznych i specjalistów pracy socjalnej MOPS w Bielsku-Białej przyczyniła się 

                                                           
12

 Zob. P. Jordan, B. Skrzypczak: Idea i metoda Centrów Aktywności Lokalnej w Polsce. „Roczniak”, 

2000/2001, nr 6, s.93 
13

 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.22-23 
14

 Zob. E. Jasińska, B. Skrzypczak: Rozpoznanie środowiska. Początek skutecznej animacji społecznej. 

Warszawa 2005, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, s.8-12 
15

 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.23 
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także do powstania Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego spotkaniach udział biorą 

przedstawiciele placówek oświatowych, pomocowych oraz Policji
16

.  

 Oficjalne zakończenie szkolenia CAL skok w dal – nowoczesna metoda pracy  

w środowisku lokalnym, odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Podczas tego 

spotkania powtórzono multimedialną prezentację wyników badań przeprowadzonych  

w Wapienicy, omówiono zastosowane metody, techniki, przedstawiono korzyści oraz bariery 

w jej przygotowaniu. Zaprezentowany materiał został oceniony przez zebranych tam 

specjalistów, jako wzorcowy dla metody CAL
17

.  

 

Bielsko-Biała łączy ludzi  

W toku działań prowadzonych przez animatorów PAL wyłonił się partner wspierający 

animację lokalną osiedla: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica. LKS 

wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2008 roku rozpoczął realizację 

projektu systemowego p.n.: Bielsko-Biała łączy ludzi
18

. Przedsięwzięcie współfinansowane 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 

wpisuje się w Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Umowa ramowa umożliwiająca realizację projektu Bielsko-Biała łączy ludzi została 

zawarta na lata 2008-2013. Instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej  

i społecznej składają się w Projekcie na działania, podejmowane w ramach aktywnej 

integracji
19

. Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica został ustalony na mocy 

Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXVI/674/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku
20

, 

stając się jednocześnie integralnym elementem Projektu p.n.: Bielsko-Biała łączy ludzi.  

Zadaniem wspomnianego Projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie kontraktami socjalnymi  

i programami aktywności lokalnej. Wśród celów szczegółowych Projektu znajdujemy m.in.: 

                                                           
16

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009…, s.70-71 
17

 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.23 
18

 Uchwała Nr XXIV/627/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego;  
19

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 maja 2009 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2008 

roku, s.64 
20

 Uchwała Nr XXVI/674/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie 

ustalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Wapienica w Bielsku-Białej 
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(1) nabycie lub zwiększenie przez beneficjentów kwalifikacji zawodowych poprzez udział  

w różnego rodzaju kursach zawodowych oraz zwiększenie kompetencji społecznych poprzez 

udział w treningach i warsztatach; (2) łagodzenie skutków przejawów ubóstwa  

i patologii społecznej poprzez udział w poradnictwie psychologicznym lub prawnym, a także 

w terapii psychospołecznej; (3) poprawa warunków socjalnych przez łączenie beneficjentów 

ze świadczeniami pomocy społecznej lub innymi dostępnymi świadczeniami i usługami;  

(4) integracja społeczności dzielnicy Wapienica (od 2009 roku również osiedla Śródmieście 

Bielsko), a w szczególności niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami z tzw. enklaw biedy 

i atrakcyjnych obszarów poprzez realizację różnorodnych działań o charakterze 

środowiskowym. 

Grupę docelową projektu Bielsko-Biała łączy ludzi stanowią osoby w wieku 

aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – bezrobotne, w tym: 

długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne oraz nieaktywne zawodowo z uwagi na 

opiekę nad dzieckiem, a także osoby młode w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzące ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej. Doboru grupy docelowej dokonano uwzględniając najczęstsze przyczyny 

ubiegania się o świadczenia w tut. Ośrodku. Przeprowadzono także rozeznanie liczby osób 

korzystających z pomocy MOPS w osiedlu Wapienica (od 2009 roku także na terenie osiedla 

Śródmieście Bielsko), które obejmowane są Programem Aktywności Lokalnej. Rekrutację do 

udziału w projekcie – z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci  

– przeprowadzają corocznie pracownicy socjalni ośrodka, w oparciu o wcześniej 

przygotowany regulamin.  

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Bielsko-Biała łączy ludzi, nastąpiły kolejne 

zmiany organizacyjne w bielskim MOPS. Na bazie Zespołu ds. Programów, Strategii i Analiz 

powstał Dział ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii, zajmujący się 

realizacją Projektu systemowego oraz Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla 

Wapienica
21

. Aktualnie wapienicki PAL wdrażany jest przez 2 pracowników socjalnych-

animatorów społecznych oraz koordynatora ds. programów aktywności lokalnej. 

 

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica  

Program Aktywności Lokalnej realizowany na terenie osiedla Wapienica, dąży m.in. 

do:  

                                                           
21

 Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.21 
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 wypracowania wspólnych działań i rozwoju partnerskich relacji w środowisku poprzez 

budowanie koalicji na rzecz społeczności lokalnej osiedla;  

 realizacji projektów odpowiadających na lokalne potrzeby;  

 zdobywania i tworzenia nowych zasobów w obrębie społeczności lokalnej, poprzez 

pozyskiwanie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł finansowania;  

 zainicjowania nowych form pracy w oparciu o tworzenie grup zadaniowych  

i samopomocowych;  

 wzrostu kompetencji społecznych mieszkańców osiedla;  

 zwiększenia demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesie 

podejmowania decyzji22. 

 

Niezwykle istotnym krokiem w realizacji PAL było uruchomienie Punktu 

Poradnictwa Obywatelskiego. Od 2008 roku mieszkańcy Wapienicy korzystają tam 

nieodpłatnie z porad prawnych, pracownicy socjalni-animatorzy społeczni udzielają 

informacji w zakresie praw oraz możliwości sprzyjających przywróceniu samodzielności 

życiowej i powrotowi, bądź wejściu na rynek pracy, prowadzą edukację społeczną  

i obywatelską. W Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego odbywają się spotkania grup 

samopomocowych, rekrutowane są osoby chętne do udziału w treningach kompetencji  

i umiejętności społecznych, jak również w bezpłatnych kursach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe.  

Od 2008 roku beneficjenci PAL objęci zostali profesjonalnym wsparciem doradcy 

zawodowego, ustalającego na wstępie indywidualne ścieżki kariery zawodowej. I tak, 

wapieniczanie brali udział m.in. w kursie obsługi kasy fiskalnej, zajęciach z florystyki  

i ogrodnictwa, szkolili do wykonywania zawodu spawaczy, fryzjerów i kucharzy. Uczyli się 

również języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i migowego, brali 

udział w zajęciach z zakresu obsługi komputera, rękodzieła artystycznego oraz poznawali 

zasady pomocy przedmedycznej. Ponadto, część osób korzystała ze wsparcia psychologów 

oraz terapeutów. Wśród uczestników PAL znajdują się osoby, które po wielu latach wróciły 

do szkoły i kontynuowały przerwaną niegdyś naukę. Aby ułatwić udział w Projekcie 

beneficjentkom sprawującym opiekę nad dziećmi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

zapewnił wsparcie przedszkola i świetlicy oraz pomoc wykwalifikowanych opiekunek
23

.  

                                                           
22

 Załącznik do Uchwały Nr XXVI/674/2008…, s.3-4 
23

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009 …, s.69-72 
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Staraniem animatorów Programu Aktywności Lokalnej reaktywowano tradycję 

organizacji festynu rodzinnego, integrującego mieszkańców wapienickiego osiedla. Po ponad 

trzech dekadach obchody Dnia Wapienicy ponownie skupiły na wspólnych przygotowaniach 

przedstawicieli: Rady Osiedla, szkół, przedszkoli, domu kultury, świetlic środowiskowych, 

Stowarzyszenia LKS Zapora, zespołów folklorystycznych oraz lokalnych pracodawców  

(w roli sponsorów). Podczas festynu zapewniono szereg atrakcji, m.in. konkursy i turnieje 

rodzinne, występy artystyczne, stoiska z pracami podopiecznych świetlic środowiskowych 

oraz specjały z kuchni polowej. Najmłodsi wapieniczanie mieli okazję jeździć konno, zaś 

jednostki: wojskowa oraz straży pożarnej zaprezentowały pojazdy i sprzęt wykorzystywany 

podczas interwencji. W obchodach Dnia Wapienicy uczestniczyło blisko tysiąc osób
24

. 

Kilka miesięcy później, wspólnie ze Stowarzyszeniem LKS Zapora pracownicy 

socjalni-animatorzy społeczni PAL organizowali festyn z okazji rozpoczęcia sezonu 

piłkarskiego. Wapieniczanie przyszli całymi rodzinami, żeby dopingować piłkarzy i wspólnie 

się pobawić. Odbył się mecz towarzyski pomiędzy przedstawicielami lokalnego klubu 

sportowego a mieszkańcami osiedla, zaś uczniowie ze szkoły podstawowej, podopieczni 

domu kultury i świetlic środowiskowych działających na terenie Wapienicy, prezentowali 

program artystyczny – przygotowany specjalnie na tę okazję. I tym razem nie obyło się bez 

dodatkowych atrakcji, wśród których wymienić można: zawody sportowe, malowanie twarzy, 

przejazdy bryczkami konnymi i ciuchcią beskidzką, dmuchany plac zabaw, czy konkursy 

plastyczne
25

.  

Po raz pierwszy w 2008 roku do społeczności lokalnej osiedla Wapienica trafił także 

periodyk Nasza Wapienica
26

. Wydawnictwo to umożliwia poznanie lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, szybkie dotarcie do informacji na temat najważniejszych wydarzeń w regionie 

oraz wspiera działania, zwiększające zaangażowanie mieszkańców, różnorodnych instytucji,  

a także podmiotów gospodarczych w życie Wapienicy. Popularyzuje również wiedzę na temat 

Programu Aktywności Lokalnej i projektu p.n.: Bielsko-Biała łączy ludzi oraz korzyści 

płynących z uczestnictwa w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Od samego początku, podążając za ideą CAL, animatorzy Programu Aktywności 

Lokalnej w swojej codziennej pracy:  

                                                           
24

 Zob. K. Kucybała, Wapienica: Budzenie lokalnej aktywności, „W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy”, 

2009, nr 15/163, s.10 
25

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009 …, s.72-73 
26

 Zob. Bielsko-Biała łączy ludzi. Realizacja pracy socjalnej…, s.21; 28; Załącznik do Uchwały Nr 

XLII/987/2009…, s.72 
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 starają się zaszczepić w społeczności osiedla chęć podejmowania wysiłku na rzecz 

samych siebie i najbliższego otoczenia;  

 wspierają aktywnych mieszkańców w kreowaniu platformy dialogu społecznego;  

 inicjują zawiązanie partnerskich relacji;  

 pomagają w budowaniu koalicyjnych powiązań i stabilnego systemu komunikacji27.
 

 

Na bieżąco w latach 2008-2009 animacja lokalna osiedla Wapienica wspierana była 

m.in. poprzez:  

 liczne zbiórki artykułów papierniczych oraz zabawek dla świetlic środowiskowych  

i odzieży dla osób ubogich z terenu osiedla Wapienica;  

 cykliczne przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci pochodzących z rodzin 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
28

;  

 organizację corocznych Wieczerzy Wigilijnych, obchodów Dnia Babci i Dziadka, Śniadań 

Wielkanocnych z myślą o samotnych i ubogich seniorach z osiedla;  

 organizację konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży z lokalnych placówek 

edukacyjnych, jak również konkursów historycznych i lekcji historii połączonych  

z prezentacją eksponatów i prelekcjami specjalistów z grup rekonstrukcyjnych (tzw. żywe 

lekcje historii).  

Regularnie odbywają się też spotkania Koalicjantów, Zespołu Interdyscyplinarnego, 

przygotowywane są obchody Dnia Wapienicy, jak również imprezy związane z rozpoczęciem 

sezonu sportowego LKS Zapora. W odpowiedzi na zainteresowanie pensjonariuszy domów 

pomocy społecznej zorganizowano tam występy Regionalnego Zespołu Śpiewaczego 

„Marianki”, kultywującego tradycje śląska cieszyńskiego. Kontynuowane jest także 

redagowanie i kolportaż kolejnych numerów kwartalnika p.t. Nasza Wapienica.  

Na szczególną uwagę zasługują debaty społeczne, które odbyły się w 2009 roku. 

Celem tych 2 spotkań było pogłębienie integracji wewnętrznej lokalnej społeczności, 

zaangażowanie władz w realizowane przedsięwzięcia oraz omówienie działań mogących 

wspierać poprawę sytuacji mieszkańców Wapienicy. Debaty skupiły lokalnych liderów życia 

społecznego i gospodarczego oraz miłośników Wapienicy. Nie zabrakło także przedstawicieli 

                                                           
27

 A. Dunajska, A. Stawicki, B. Romaszkiewicz, wprowadzenie do: Praca socjalna w środowisku lokalnym. 

Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej. A. Banaszak-Dankowska,  

B. Bąbska, A. Dunajska, J. Jakubowska, P. Jordan, A. Kowalska, T. Schimanek, Warszawa 2005, Wydawnictwo 

Verlag Dashöfer, s.12-13 
28

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009…, s.71 
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Urzędu Miejskiego. Moderatorem obu spotkań był profesjonalny trener metody Centrum 

Aktywności Lokalnej. 

Efekty projektu Bielsko-Biała łączy ludzi nie pozostawiają wątpliwości, co do tego, 

jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy. Beneficjenci: 

  poprawili umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,  

  zwiększyli samodzielność i aktywność na rynku pracy,  

  zdobyli nowe lub też zaktualizowali kwalifikacje zawodowe. 

 

Wzrósł także poziom integracji społecznej uczestników projektu z pozostałymi 

członkami społeczności. Od 2008 roku wsparciem objęto: 226 osób bezrobotnych  (w tym: 19 

osób długotrwale bezrobotnych, 65 osób niepełnosprawnych, 4 osoby bezdomne); 176 osób 

nieaktywnych zawodowo (w tym 51 osób z uwagi na opiekę nad dzieckiem i 125 osób 

młodych w wieku od 15 do 25 roku życia); 36 osób uczących lub kształcących się. W ramach 

projektu 356 osób uczestniczyło w kursach zawodowych; 46 osób objęto wsparciem 

psychoterapeuty; 309 osób ukończyło trening kompetencji i umiejętności społecznych; 64 

osoby brały udział w kursach językowych; 49 osób zatrudniono w programie prac społecznie 

użytecznych; nad 74 dzieci sprawowano opiekę w trakcie szkolenia rodziców.  

Mieszkańcy Wapienicy, biorący udział w Programie Aktywności Lokalnej, nie tylko 

podnieśli swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także zwiększyli samoocenę, aspiracje życiowe 

oraz poczucie własnej wartości. Niektórzy przyznają, że postanowili o siebie zawalczyć  

i rozpocząć nowe życie. Dzięki Programowi Aktywności Lokalnej z pomocy doradcy 

zawodowego skorzystało 41 osób, w kursach zawodowych wzięło udział 84 wapieniczan,  

a na treningi kompetencji i umiejętności społecznych uczęszczało 71 osób. „Pracownicy 

socjalni informowali beneficjentów o terminach kursów, dostarczali skierowania oraz 

dokonywali stałego monitoringu ich uczestnictwa w poszczególnych zajęciach”
29

.  

Intensyfikacja aktywności lokalnej należy do grupy kluczowych celów procesu 

animacji społecznej, dlatego też szczególnie istotna staje się w tym kontekście kwestia 

ewaluacji i monitoringu prowadzonych działań
30

.  

Rezultaty założone w Programie Aktywności Lokalnej dla osiedla Wapienica były 

mierzone w oparciu o analizy list obecności, ankiety i wywiady z uczestnikami PAL, analizę 

zgodności realizowanych zadań z przyjętym harmonogramem. Animatorzy PAL uczestniczą 

                                                           
29

 Załącznik do Uchwały Nr XLII/987/2009 …, s.71 
30

 K. Sekutowicz: Ewaluacja. Monitorowanie zmiany społecznej. Warszawa 2005, Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL, s.13 
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w spotkaniach z rodzicami, które organizowane są przez lokalne placówki edukacyjne, Dom 

Kultury. Podczas spotkań Rady Osiedla Wapienica oraz comiesięcznych zebrań koalicjantów 

wraz z mieszkańcami omawiają poszczególne przedsięwzięcia, mocne i słabe strony 

przyjętych rozwiązań, jak również ustalają wspólnie kierunki dalszych działań. 

Aktualizowana jest także mapa zasobów i potrzeb osiedla Wapienica. Dodatkowo, w każdym 

roku budżetowym zaplanowano ewaluację typu ex-ante, czyli stosowaną przed wdrożeniem 

projektu, mid-term stosowaną w połowie realizacji oraz ex-post, czyli prowadzoną po 

zakończeniu realizacji całego projektu.  

Od 2008 roku projekt Bielsko-Biała łączy ludzi integruje mieszkańców największego  

i jednocześnie najbardziej zróżnicowanego osiedla – Wapienicy. To specyficzne miejsce,  

w którym bogactwo sąsiaduje z wielką biedą, dlatego właśnie tutaj, pod egidą Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, powstała najpierw Koalicja Partnerów Społecznych, a następnie 

rozpoczęto realizację pierwszego etapu Projektu, mającego za zadanie scalenie lokalnej 

społeczności. Działania projektowe realizowane od 2009 roku adresowane są już nie tylko do 

wapieniczan, ale również do mieszkańców osiedla Śródmieście Bielsko. Rejon ten 

wytypowany został z uwagi na prowadzoną od kilku lat rewitalizację starówki. Równolegle  

z pracami renowacyjnymi zabytkowych kamienic ruszyły przedsięwzięcia wspierające ich 

mieszkańców. Połączono twarde projekty techniczne z miękkimi o charakterze społecznym. 

Na rzecz projektu od samego początku aktywnie działa także Klub Integracji Społecznej 

Centrum, funkcjonujący od 2008 roku w strukturach bielskiego MOPS.  

Lokalność, czyli współdziałanie na rzecz integracji społecznej przy rozwiązywaniu 

problemów osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości oraz upodmiotowienie klientów pomocy społecznej, 

polegające na ich partycypacji w działaniach umożliwiających zaistnienie korzystnej zmiany 

– stanowią signum temporis współczesnych służb pomocy i integracji społecznej
31

. Bielski 

MOPS poprzez realizację projektu Bielsko-Biała łączy ludzi oraz Programu Aktywności 

Lokalnej miał okazję odwołać się do tego nowoczesnego modelu działania, rozszerzyć zakres 

świadczonych usług. W kategoriach wartości dodanej całego przedsięwzięcia należy 

rozpatrywać: 

 konsolidację pracowników placówek oświatowych i pomocowych działających na terenie    

osiedla Wapienica;  

                                                           
31

 J. Mikulski: Metodyka pracy socjalnej – działania profilaktyczne. [w:] Praca socjalna w środowisku lokalnym. 

M. Bąkiewicz, M. Grewiński [red.], Warszawa 2009, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Warszawie, s.11 
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 powstanie sieci komunikacji społecznej między instytucjami w mieście;  

 wzrost samoświadomości mieszkańców osiedla socjalnego i zwiększenie ich aktywności  

w działaniach podejmowanych na rzecz integracji społeczności lokalnej Wapienicy;  

 zwiększenie udziału Rady Osiedla Wapienica w inicjatywach podejmowanych na rzecz  

różnych grup ludności tam zamieszkujących;  

 zwiększenie aktywności lokalnych sponsorów w działaniach na rzecz integracji 

społeczności lokalnej – promocja osiedla;  

 wzrost dostępności do szkoleń poprzez rozpowszechnienie informacji o projekcie  

w instytucjach działających w Wapienicy. 

 

Jednak nade wszystko dzięki wsparciu finansowemu, jakie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej pozyskał z Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny – najbardziej potrzebujący 

mieszkańcy bielskiego osiedla Wapienica mają szansę zmienić na lepsze swoje życie.  
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Monika Struska – Bancerz 

Koordynator ds. sprawozdawczości i monitoringu w projekcie systemowym 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 

ul. Strzelców Bytomskich 16 

41-902 Bytom 

tel. 32 281 80 93 

e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl 

 

Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu 

 

Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu jest współfinansowany 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). Realizowany z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL. Promocja 

Integracji Społecznej wspiera bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Bytomiu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem od 2008r, aż do chwili 

obecnej. 

 

Główny cel projektu 

Celem głównym SPA jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej kobiet 

 i mężczyzn korzystających z pomocy MOPR, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

wykluczonych oraz ich otoczenia. 

 

Cele szczegółowe  

Cele szczegółowe ukierunkowane są na zmniejszenie barier psychologicznych, 

społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno- zawodowej oraz 

zdobycie albo uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź 

zaistnienie na rynku pracy. Ponadto, działania w ramach jednego z celów szczegółowych 

wspierają rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej 

integracji poprzez wyodrębnienie stanowisk pracy i doposażenie pracowników socjalnych 

zajmujących się aktywizacją uczestników projektu.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Projekt adresowany jest do osób korzystających z pomocy ośrodka, będących 

w wieku aktywności zawodowej, niepracujących i niekorzystających z tej samej formy 

mailto:sekretariat@mopr.bytom.pl
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wsparcia w innych działaniach i priorytetach realizowanych w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki. 

Jak do tej pory z pomocy w ramach projektu skorzystało 869 osób (681 kobiet i 188 

mężczyzn), a kwota jaka została przyznana na rzecz projektu przez Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ciągu tych 

dwóch lat, to 6.841.383,00 zł. W 2010 roku budżet projektu obejmuje 3.303.498,00 zł,  

a planowana minimalna liczba uczestników to 343 osoby, w tym co najmniej 240 kobiet. 

Wśród uczestników są zarówno osoby młode, które dopiero wkraczają na rynek pracy, 

jak i osoby dojrzałe, powracające na rynek pracy. Wspieramy znaczną grupę osób 

potrzebujących, w tym również osoby niepełnosprawne. Jak mówi jeden z uczestników 

projektu: „S.P.A jest to grupa osób niepełnosprawnych, która się spotyka a prowadzi to p. 

Monika. Podaje rękę i doradza, ludzi z dołka wyprowadza. Jest to grupa ludzi, która znajdują 

się w potrzebie. Na kursy wysyłają i nową wiedzę nam wpajają. Dzięki tym spotkaniom 

nawiązały się przyjaźnie a wielu ludzi odkryło światło i zmieniło swoje życie, patrząc 

pozytywnie, mając cel i nadzieje na lepsze jutro. Dzięki pracy w grupie można więcej w życiu 

osiągnąć. S.P.A. to przyjaciel i opieka a gdy trzeba to od Ciebie nie ucieka.”  

Opis projektu 

Bytomskie SPA, to nic innego, jak próba społeczno-zawodowej „odnowy” jego 

uczestników. Projekt zakłada więc zastosowanie takich instrumentów aktywnej integracji, 

które zapewnią regenerację sił i stymulację do działania. Umożliwia wydobycie potencjału 

tkwiącego w każdym człowieku i wzmacnia poczucie własnej wartości. Uczestnicy projektu 

mogą tu nabyć lub uzupełniać wykształcenie, kwalifikacje, podnieść umiejętności, rozwinąć 

kompetencje interpersonalne i zadbać o swoją kondycję psychospołeczną, a wszystko to pod 

czujnym okiem specjalistów. SPA w Bytomiu ma za zadanie przywrócić harmonię życia 

społeczno-zawodowego: pobudzić do aktywności na rynku pracy i zwiększyć integrację 

społeczną osób, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z pomocy 

społecznej. Nazwa celowo nawiązuje więc do popularnej nazwy salonów odnowy SPA. 

Dodatkowo ma ona drugie znaczenie, na co wskazuje jej rozwinięty człon – Systemowy 

Projekt Aktywizacji. Gdzie słowo systemowy oznacza, iż realizacja projektu wspiera system 

zadań publicznych, w tym wypadku zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających 

przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej. Termin projekt wskazuje na zaplanowane 

przedsięwzięcie, rozciągnięte w czasie, mające doprowadzić do pożądanego efektu. 
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Aktywizacja natomiast to dynamiczne ożywienie, pobudzenie osób do życia, wzmożenie ich 

aktywności w sferze społeczno-zawodowej. 

Mimo trudności, jakie wpisane są w codzienną realizację, projekt SPA dostarcza wielu 

powodów do zadowolenia. 

W ramach projektu prowadzona jest na bieżąco praca socjalna wykorzystująca jako 

narzędzie zarówno kontrakt socjalny lub indywidualny program usamodzielnienia, jak 

i porozumienie uczestnictwa w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Budzenie 

wśród uczestników determinacji w dążeniu do zmiany na lepsze oraz kreowanie ich 

społeczno-zawodowych potrzeb wsparte jest głęboką wiarą pracowników socjalnych 

w potencjał oraz możliwości każdego uczestnika. Rzetelna praca przyniosła wymierne efekty. 

Nierzadko początkowy sceptycyzm klienta był przezwyciężany, a otrzymane wsparcie 

skłaniało naszego klienta do wypowiedzenia pod adresem pracownika bezcennego słowa 

,,dziękuję”. W latach 2008-2009 aż 730 osób (w tym 578 kobiet i 152 mężczyzn) ukończyło 

z sukcesem zaplanowane dla siebie działania. O ile kontrakty socjalne i indywidualne 

programy usamodzielnienia cechował jednostkowy charakter pracy z klientem, o tyle istotą 

porozumień w ramach Programów Aktywności Lokalnej było skupienie uwagi na 

środowisku, z którego pochodzi osoba objęta projektem.  

W 2009 roku uchwalone zostały dwa Programy Aktywności Lokalnej i od tego 

momentu rozpoczęliśmy środowiskową pracę socjalną prowadzoną w ramach projektu SPA. 

Projekt kompleksowo oddziaływuje na swoich uczestników. Oprócz bieżącej pracy socjalnej 

zapewnia przede wszystkim tzw. instrumenty aktywnej integracji. Szkolenia podnoszące 

kwalifikacje i umiejętności zawodowe, Klub Integracji Społecznej (KIS), poradnictwo 

zawodowe, badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia pracy, treningi 

kompetencji i umiejętności społecznych oraz życiowych. To podstawowe grupy działań 

adresowanych do klientów SPA objętych kontraktami socjalnymi.  

Podwykonawcy i zatrudnieni w ramach projektu specjaliści, zanim zainicjują etap 

informacyjny, diagnozują potrzeby i bariery, jakie utrudniają konkretnej osobie zaistnienie 

bądź powrót na rynek pracy. Taki charakter pracy z klientem, nakreślający plan dalszego jego 

uczestnictwa w projekcie, zauważymy m.in. w Klubie Integracji Społecznej, funkcjonującym 

w strukturach MOPR od marca 2009r. Prowadzący zajęcia: doradca zawodowy, terapeuta, 

pracownik socjalny i konsultant prawny, przekazują wiedzę z zakresu prawa pracy, 

zarządzania budżetem domowym, aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów 

aplikacyjnych czy uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto indywidualne  
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i grupowe oddziaływanie KIS-u prowadzi do zbudowania nowej tożsamości, ,,nowego ja”,  

i przyczynia się do podniesienia umiejętności interpersonalnych i samooceny, chociażby 

poprzez poprawienie wizerunku na zajęciach z wizażu. Kolejnym etapem jest dalsza praca 

nad wiodącą sytuacją problemową. Poniżej cytuję wypowiedź uczestniczki projektu 

„Serdecznie dziękuje za wspaniałe zajęcia w gronie super ludzi. Te zajęcia pokazały mi, że 

świat nie kończy się tylko w czterech ścianach, ale należy wyjść do ludzi, którzy są tacy sami 

jak my. Dzięki zajęciom stałam się bardziej pewna siebie i otwarta na świat. Jeszcze raz 

serdecznie dziękuję...”. 

 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż zasadniczym problemem, który 

doświadcza osoby przez nas rekrutowane jest brak pracy. Niemniej jednak bywa, iż bardziej 

istotną i priorytetową do rozwiązania kwestią jest bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dla tych właśnie osób zapewniona jest 

usługa asystenta rodzinnego lub trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie 

problemów opiekuńczo – wychowawczych -,,Super niania”.  

Diagnoza, budowanie pozytywnego nastawienia do samego siebie i otoczenia, 

budowanie właściwych relacji rodzic – dziecko, wsparte indywidualnym doradztwem 

profesjonalisty w mieszkaniu uczestnika stanowiły istotę wyżej wymienionych działań. 

Kolejna uczestniczka podsumowuje: „Był to projekt przygotowany bardzo profesjonalnie 

przez całą kadrę psychologów do tego zatrudnionych, którzy potrafili dotrzeć do uczestników 

i przekazać nam swoją wiedzę. Atmosfera, jaka panowała podczas zajęć była przyjazna, 

dzięki czemu wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach. Osobiście, wyniosłam z tego projektu 

dużo wiedzy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie z problemami dnia codziennego i co 

najistotniejsze jak radzić sobie z opanowaniem gniewu, który w nas narasta. Program „Super 

niania” pomógł mi spojrzeć na niektóre problemy z innej perspektywy i rzucił światło na 

sprawy, które my matki, niejednokrotnie wyolbrzymiamy lub odbieramy je w sposób 

niewłaściwy i krzywdzący dla naszych pociech[…]. Z reakcji innych uczestniczek projektu, 

wiem, że też są zadowolone z udziału w zajęciach i także dużo nauki czerpały z tych spotkań 

oraz były usatysfakcjonowane zapewnioną opieką nad dziećmi,[…]Dlatego należą się duże 

podziękowania dla pomysłodawców i organizatorów jak również dla prowadzących projekt 

„Super niania”. 

 

Młodzież pochodząca z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 

usamodzielniająca się (indywidualne programy usamodzielnienia) może liczyć w ramach SPA 
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na wsparcie terapeutów i doradców. Praca nad własnymi emocjami, budowanie relacji 

z otoczeniem, komunikacja międzyludzka, wybór odpowiedniej drogi zawodowej  

- poruszanie m.in. takich zagadnień jak: praca nad własnymi emocjami, budowanie relacji, 

komunikacja międzyludzka, dawało młodym ludziom szanse na zainicjowanie zmian w ich 

życiu. Ponadto młodzież miała również możliwość nabycia umiejętności niezwykle 

przydatnych podczas prozy dnia codziennego. Zajęcia z zakresu prawa pracy i dokumentacji 

urzędowej, budżetowanie i gotowanie sprawiło, iż uczestnicy z entuzjazmem i optymizmem 

patrzyli w przyszłość. Poniżej cytuję podziękowania uczestniczek projektu: „Składamy 

serdeczne podziękowania za to, że mogłyśmy uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym  

w Ustroniu. Ten wyjazd był naprawdę wyjątkowy i przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. 

Dzięki Państwa dobrej woli możemy się rozwijać i samorealizować. Serdecznie dziękujemy za 

szansę i bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienie ludzi 

dobrej woli, na których można polegać – za to z całego serca Wam dziękujemy...”. 

Projekt SPA, to także praca środowiskowa, praca nad i z konkretną społecznością 

w ramach dwóch Programów Aktywności Lokalnej. Jeden z nich dotyczy dzielnicy Bobrek, 

drugi dzielnicy Rozbark. Dzielnice te postrzegane są jako środowiska, w których najbardziej 

uwidoczniły się negatywne skutki transformacji. Pojawiła się zatem szansa na zmiany. PAL, 

czyli Program Aktywności Lokalnej dał możliwości zaktywizowania lokalnej społeczności 

przez jej członków. W 2009 roku 60 mieszkańców tych dzielnic przystąpiło do programu 

PAL i z powodzeniem, krok po kroku zmieniało własne życie i otoczenie społeczne.  

W ramach PAL-i działały kluby dzielnicy, będące grupami samopomocowymi. To miejsca 

wymiany myśli i doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia, gdzie można także skorzystać  

z pomocy prawnika, psychologa czy doradcy rodziny. Uczestnicy PAL-u pod kierunkiem 

animatora lokalnego sami decydowali o podejmowanych inicjatywach na rzecz dzielnicy. 

Wiosną zorganizowano akcje porządkowe i imprezy integrujące lokalną społeczność. 

Mieszkańcy samodzielnie posprzątali place i skwery w swym otoczeniu, a następnie posadzili 

drzewka, zaś jesienią na Wzgórzu Róż posadzili róże. Zorganizowano też zabawy dla dzieci. 

Oprócz widocznego efektu estetycznego podjęte inicjatywy miały również inny walor – 

uaktywniły ludzi do tej pory biernych, którzy przekonali się, że oni sami także mają wpływ na 

to, co dzieje się wokół nich. W Bobrku i Rozbarku odbyły się też festyny pod nazwą „Święto 

Dzielnicy”, podczas których wszyscy mieszkańcy mogli, między innymi, poznać 

alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Koniec roku obfitował z kolei w spotkania 

mikołajkowe. 
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Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu to szeroko pojęte oddziaływanie na 

uczestnika, idące w kierunku poprawy jego jakości życia przy jego aktywnym udziale, 

począwszy od zmiany myślenia o sobie samym, poprzez dostrzeżenie możliwości zmieniania 

otoczenia i pokonania izolacji. To ogromne przedsięwzięcie, które rokrocznie kończy 

 sukcesem kilkuset osób. Skupienie wokół projektu pozytywnej energii i satysfakcji pracy 

z ludźmi, przynosi efekty podczas kolejnych edycji. Bo przecież w centrum każdego projektu 

powinien być nade wszystko człowiek.  
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Bożena Antończyk 

Dyrektor  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów  

tel. 32 249 62 29 

e-mail:  rt h@z4.pl 

   

Klub Integracji Społecznej i prace społecznie – użyteczne  

realizowane w Chorzowie 

 

Jednym z podstawowych zadań pomocy społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji osób i rodzin. Prowadzone od wielu lat badania statystyczne 

wskazują, że najistotniejszym problemem społecznym sprzyjającym wykluczeniu jest 

bezrobocie. Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej to w znacznej części ludzie, którzy od 

wielu lat pozostają bez pracy lub w ogóle nie weszli jeszcze na rynek pracy. Wśród nich 

znajdują się tacy, którzy: 

 mają nadzieję na znalezienie pracy i intensywnie jej poszukują, 

 stracili już wszelkie nadzieje na uzyskanie zatrudnienia i pozostają bierni, 

 nie są zainteresowani znalezieniem pracy, ale sprawiają wrażenie, że jej poszukują, są 

zarejestrowani i zgłaszają się w terminach wyznaczonych przez doradców PUP – to 

najczęściej dłużnicy (alimentacyjni i inni),  

 nie są zainteresowani znalezieniem legalnej pracy, gdyż pracują „na czarno”, są 

zarejestrowani w PUP tylko dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, 

 nie są zainteresowani znalezieniem pracy, nie poszukują jej i nigdzie nie pracują, 

rejestrują się w urzędzie pracy tylko pod przymusem pracownika socjalnego i bardzo 

często z tych rejestrów wypadają. 

 

Wśród klientów pomocy społecznej przeważają ludzie, którzy w niewielkim stopniu 

są faktycznie zainteresowani znalezieniem pracy. Uzależnienie od pomocy społecznej  

i innych form zabezpieczenia społecznego, to skuteczny sposób na trwałe wykluczenie  

z rynku pracy. Wykorzystując możliwości, jakie dają ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował projekt 

łączący elementy edukacji, rozwoju osobistego i praktycznego przygotowania do wejścia na 

rynek pracy. Najważniejszymi elementami projektu są: 

mailto:
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 Klub Integracji Społecznej (KIS),  

 Prace społecznie – użyteczne (PSU). 

 

Czas realizacji i cele projektu 

Projekt systemowy „Stać mnie na więcej” realizowany jest od roku 2008, ale 

doświadczenia w prowadzeniu Klubu Integracji i prac społecznie – użytecznych zdobywano 

w latach 2005 – 2007. Celem projektu jest stworzenie skutecznych metod aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale uzależnionych od pomocy społecznej oraz rozwinięcie systemu 

aktywnej reintegracji społecznej rodzin i osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem.  

 

  Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Podejmując się realizacji projektu, pracownicy socjalni świadomi byli zagrożeń ze 

strony adresatów działań. Jednym z najistotniejszych problemów społecznych w mieście jest 

ubóstwo, u podstaw, którego leży bezrobocie, brak stałych dochodów osób i rodzin 

korzystających z pomocy. W wielu rodzinach nikt z dorosłych osób nie pracuje zawodowo. 

Źródłem dochodów od wielu lat są świadczenia pomocy społecznej. Osoby długotrwale 

uzależnione od pomocy społecznej nie wykazują zainteresowania podjęciem pracy,  

a najważniejsze powody to: 

 brak lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe, 

 kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy, 

 nadużywanie alkoholu przez jedną lub kilka osób w rodzinie, 

 niechęć do pracy legalnej spowodowana wyższymi dochodami z pracy na czarno, a także 

zagrożenia utraty znacznej części wynagrodzenia w związku z zajęciami komorniczymi, 

 wyuczona bezradność życiowa, 

 problemy rodzinne. 

Uczestnikami projektu są: 

 osoby bezrobotne, długotrwale korzystające z pomocy ośrodka, dla których głównym 

źródłem dochodu są świadczenia pomocy społecznej, 

 osoby bezrobotne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, zdolne do podjęcia 

pracy na otwartym rynku pracy, 

 kobiety w wieku powyżej 40 lat, bez zawodu, dotychczas niepracujące, 
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 młodzież w wieku 18 – 26 lat – usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych oraz młodzież nieprzystosowana społecznie – bez 

zawodu, nieucząca się i nie pracująca, 

 matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, nigdy nie pracujące, nie 

zarejestrowane w urzędzie pracy z powodu braku gotowości do podjęcia pracy, 

 osoby bezdomne – mieszkańcy noclegowni. 

 

Opis projektu 

Wypracowane w fazie projektowej ścieżki rozwoju uczestników projektu zakładają: 

 udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej – I etap, 

 skierowanie na kurs zawodowy, szkolenie podnoszące kwalifikacje lub dające pewne 

kompetencje społeczne – II etap, 

 indywidualne doradztwo i poradnictwo zawodowe – III etap, 

 skierowanie do prac społecznie – użytecznych – IV etap. 

Nie wszyscy uczestnicy projektu przechodzą wszystkie etapy, gdyż różne są ich postawy, 

motywacje i oczekiwania. W zajęciach Klubu Integracji uczestniczy około 20% wszystkich 

uczestników projektu.  

Klub Integracji Społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej w Chorzowie został utworzony w roku 2005. 

Podstawowym źródłem finansowania były początkowo środki z funduszu alkoholowego. 

Swoją działalność rozpoczynał z grupą 15 osób, długotrwale bezrobotnych, 

niezmotywowanych do poszukiwania pracy i jej podjęcia. Stopniowo liczba klientów 

zwiększała się, a od roku 2008 Klub stał się jednym z instrumentów aktywizacji zawodowej 

w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w ramach PO KL. Każda edycja klubu liczy 15 – 20 uczestników. Równolegle odbywają się 3 

edycje, każda trwająca 12 tygodni. W roku 2008 w zajęciach KIS uczestniczyło 140 osób,  

w 2009 – 150 osób. Grupy tworzono z uwzględnieniem głównej dysfunkcji towarzyszącej 

osobom kierowanym do KIS. W roku 2009 odbywały się odrębne zajęcia dla osób 

bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych. W roku 2010 utworzono grupy 

dla matek wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Klub Integracji Społecznej obejmuje zajęcia w zakresie: 
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- warsztatów umiejętności społecznych, 

- doradztwa zawodowego i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

- treningu ekonomicznego, 

- terapii psychologicznej. 

W czasie 220 godzin zajęć uczestnicy uczą się podstawowych zasad społecznych: 

punktualności, odpowiedzialności, współdziałania, współpracy w grupie, słuchania  

i rozmawiania z innymi ludźmi. Zajęcia w formie warsztatów umiejętności społecznych 

obejmują między innymi: trening interpersonalny uczestników, ćwiczenia w zakresie 

słuchania, parafrazowania i odzwierciedlania, omówienie charakterystyki procesów 

społecznych oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego kształtowania 

autowizerunku.  

Następnie dochodzą zajęcia doradztwa zawodowego – od najprostszych, czyli pisanie 

CV i listów motywacyjnych, nauki sposobów poszukiwania zatrudnienia do elementów 

najtrudniejszych, czyli prowadzenia rozmów z pracodawcą. Omawiane są także zagadnienia 

związane z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej i jej prowadzeniem.  

Zajęcia treningu ekonomicznego pozwalają na poznanie tajników analizy budżetu 

rodzinnego, racjonalnego planowania wydatków, sposobów pozyskiwania przychodów, 

unikania pułapek kredytowych i sposobów negocjacji z bankiem. Trening ekonomiczny ma 

na celu również zapoznanie uczestników z prawami konsumenta i sposobów korzystania  

z tych praw.  

Klub Integracji Społecznej w swojej obecnej formule to nie tylko miejsce edukacji, 

terapii i punkt pomocy psychospołecznej, ale również miejsce praktyk zawodowych dla 

uczestników. Uczestnicy wcześniejszych edycji remontowali pomieszczenia piwniczne. 

Wykonali prace murarskie, tynkarskie, elektryczne, posadzkarskie i malarskie. Po remoncie 

można było uruchomić w pomieszczeniach warsztat rzemieślniczy. Wyposażono go także  

w urządzenia i maszyny do obróbki drewna. Zakup sprzętu był częściowo finansowany  

z projektu konkursowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Klub Integracji 

Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”.  

Uczestnicy kolejnych edycji klubu mogli rozpocząć szkolenie w zakresie prac 

stolarskich i naprawy sprzętu. 120 godzin zajęć warsztatowych pozwoliło na zaznajomienie 

uczestników z obsługą maszyn, naukę heblowania, przycinania elementów drewnianych, 

szlifowania, łączenia elementów. Poznali także sposoby konserwacji drewna  

i technologię odnawiania zniszczonych mebli. Wykonali proste meble np. półki  



 30 

i regały, uczyli się obróbki metalu, gwintowania i innych umiejętności, które mogą 

wykorzystywać we własnym domu jak i w pracach społecznie – użytecznych. Osobami 

szkolącymi zostali pracownicy, których wyłoniono z grupy osób skierowanych do prac 

społecznie – użytecznych w Centrum Pracy Socjalnej. W oparciu o porozumienie zawarte  

z urzędem pracy pracownicy ci byli przez okres 1,5 roku finansowani z środków 

przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staż u pracodawcy, roboty 

publiczne, prace interwencyjne. Był to czas pozwalający na wprowadzenie kwot 

wynagrodzeń do planu finansowego ośrodka i uzyskanie środków na dalsze zatrudnienie  

i wynagrodzenie.  

Uruchomienie warsztatu przyniosło sporo korzyści Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

i działającym w jego strukturze ośrodkom wsparcia. Klubowicze wykonali odbojniki na 

ściany, tablice informacyjne, ramki, tablice na druki, elementy dekoracyjne. Współpracując  

z lokalnymi szkołami i przedszkolami poszerzono ofertę warsztatu o prace na rzecz tych 

placówek – naprawa krzeseł z wymianą drewnianych elementów, naprawa biurek i stolików 

uczniowskich, elementy dekoracyjne.  

Klub przygotował także ofertę praktycznego przygotowania do prowadzenia 

gospodarstwa domowego dla kobiet. Podczas 120 godzin zajęć warsztatowych panie uczyły 

się przygotowywania potraw kuchni polskiej: robiły pierogi, knedle, gołąbki, naleśniki, 

placki, zupy, surówki, pasty mięsne, serowe i jajeczne. Piekły ciasta, pączki i faworki. Uczyły 

się też nakrywania i dekorowania stołów. Wymiennie z zajęciami w kuchni prowadzona była 

nauka obsługi maszyn do szycia, szycia ręcznego, naprawy odzieży dziecięcej, wszywania 

gotowych aplikacji i robienia na drutach czy szydełku. Jeden z bloków zajęciowych 

poświęcony został sposobom czyszczenia różnych powierzchni, w tym dywanów  

i chodników, usuwania plam, odświeżania mebli tapicerskich 

Wśród uczestników Klubu Integracji Społecznej znaleźli się również specjaliści  

w zawodach budowlanych. Wybranej grupie remontowej powierzono malowanie i remont 

mieszkań osób samotnych, starych i niepełnosprawnych. Opiekun grupy sporządzał wstępny 

kosztorys, obejmujący zakres prac i niezbędne materiały. W ramach środków na działalność 

Klubu zakupiono sprzęt i narzędzia malarskie. Środki na zakup farb właściciel odnawianego 

mieszkania otrzymywał w formie zasiłku celowego. W roku 2009 wykonano ponad 10 

remontów mieszkań obejmujących: malowanie ścian i sufitów, okien i drzwi, naprawę 

podłóg, wstawianie zamków do drzwi wejściowych, szklenie okien. W roku 2010 prace są 

kontynuowane. 
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11 kobiet zakwalifikowanych zostało do pomocy osobom samotnym, objętych 

usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Kobiety te wspomagały opiekunki 

środowiskowe lub samodzielnie pomagały osobom starszym i niepełnosprawnym w robieniu 

zakupów, donoszeniu gorących posiłków, sprzątaniu mieszkań. Z tej dodatkowej, 

nieodpłatnej formy usług opiekuńczych skorzystało w 2009 roku 30 środowisk, w łącznym 

wymiarze 1.200 godzin. Panie, które uzyskały najlepszą ocenę swoich podopiecznych zostały 

skierowane do prac społecznie – użytecznych i nadal realizują usługi opiekuńcze w tych 

środowiskach. 

Spośród osób nieposiadających predyspozycji do żadnej z wyżej wymienionych prac 

wyłoniono grupę porządkową, której zadaniem było oczyszczenie, uporządkowanie i bieżące 

utrzymanie czystości na terenach miejskich szczególnie zaniedbanych, nieposiadających 

zarządców. Urząd Miasta i Miejski Zarząd Ulic i Mostów wskazał 15 takich miejsc  

w mieście. W roku 2009 pod nadzorem opiekuna grupa 20 mężczyzn z KIS i 20 mężczyzn 

skazanych przez Sąd do prac społecznych przepracowała łącznie 2 638 godzin. W roku 2008 

10 mężczyzn oczyściło z ogłoszeń wszystkie latarnie znajdujące się przy głównych ulicach 

miasta, malowało słupy i barierki. 

Dla uczestników Klubu Integracji Społecznej bardzo ważnym elementem jest 

wspieranie ich dalszego funkcjonowania po zakończeniu zajęć. Dla 40 osób stworzono grupę 

wsparcia, która z czasem przekształciła się w grupę samopomocową. Uczestnicy spotykają się 

raz w tygodniu, przygotowują sobie poczęstunek, dzielą się swoimi problemami i udzielają 

wzajemnie wsparcia. W spotkaniach uczestniczy pracownik socjalny zatrudniony w Centrum 

Pracy Socjalnej, który ma możliwość natychmiastowej interwencji w sprawach 

wymagających wiedzy specjalistycznej pracowników innych instytucji. Grupa jest obecnie 

już bardzo zintegrowana, organizuje wspólne wyjścia do kina, teatru, wycieczki wyjazdowe, 

festyny w ogrodzie CPS- u czy zabawy okolicznościowe.  

Nadmienić należy, że obecnie Klub Integracji Społecznej jest finansowany z kilku 

źródeł: środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki MpiPS, środki unijne związane  

z realizacją projektu systemowego. W roku 2010 spodziewamy się pozyskać dodatkowe 

środki z projektu konkursowego, które pozwolą na poszerzenie oferty dla uczestników KIS. 

Analizując działalność Klubu Integracji Społecznej w Chorzowie można zauważyć, że 

na przestrzeni lat 2005 – 2010 rozwinął on swoją działalność w sposób dostrzegalny przez 

mieszkańców miasta. Wypracowane procedury naboru uczestników, zasad uczestnictwa, 

zachęt do udziału w zajęciach oraz oceny i certyfikacji końcowej sprawdzają się i pozwalają 

na osiąganie bardzo wysokiej efektywności działań. 
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Ogółem w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w latach 2005 – 2009 udział wzięło 

ponad 500 osób, z czego 300 to uczestnicy projektu systemowego. 

 

Prace społecznie – użyteczne 

Prace społecznie użyteczne organizowane są w Chorzowie od roku 2006. Corocznie 

może wziąć w nich udział ponad 300 osób. Rzeczywista liczba kierowanych do prac jest 

wyższa, gdyż znaczny odsetek osób nie zgłasza się ze skierowaniem do pracodawcy lub 

porzuca pracę w trakcie skierowania.  

W latach 2006 – 2009 w pracach społecznie – użytecznych uczestniczyły łącznie  

2.744 osoby, z czego 423 (15%) usamodzielniło się zawodowo poprzez podjęcie pracy  

u pracodawców, u których wykonywali PSU lub u innych na otwartym rynku pracy. Dane 

pokazują też, że 985 osób (tj 36%) „wypadło” z programu. Przyczyny są różne, jednak 

najczęściej wynikają z mylnej interpretacji pojęcia „Praca społecznie – użyteczna”  

i traktowania jej jako zatrudnienia. Rodzi to konsekwencje po stronie klienta polegające na 

niezgłaszaniu się w wyznaczonych terminach do PUP – u i utratę statusu osoby bezrobotnej, 

co z kolei powoduje utratę prawa do wykonywania prac społecznie-użytecznych.  

Prace społecznie – użyteczne to w odczuciu pracowników socjalnych najbardziej 

skuteczny i efektywny instrument aktywizacji zawodowej. W pracach mogą brać udział osoby 

bezrobotne, zarejestrowane w PUP, nieposiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych  

i korzystające z świadczeń pomocy społecznej. Wymiar czasu pracy wynosi maksymalnie 10 

godzin tygodniowo, a wynagrodzenie to 6,80 zł za każdą przepracowaną godzinę. Wysokość 

świadczenia jest okresowo waloryzowana. Koszty związane z wypłatą świadczeń pokrywane 

są w 60% przez PUP, w 40% przez ośrodek, ale przepisy rozporządzenia dają tu pewną 

dowolność w zakresie ustalania podziału finansowania. W roku 2009, z uwagi na problemy 

finansowe Urzędu Pracy, i jak się wydaje, niechęć do tej formy aktywizowania zawodowego 

ze strony służb zatrudnieniowych, ośrodek w II półroczu uzyskał zgodę na zmianę zasad 

finansowania 50:50. Osoby wykonujące prace społecznie – użyteczne zachowują nadal status 

osoby bezrobotnej, mają obowiązek zgłaszania się na terminy w urzędzie pracy, zachowują 

także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.  

Cztery lata praktyki wskazują, że istnieje pewna grupa klientów, dla których prace 

społecznie – użyteczne są jedyną dostępną i równocześnie akceptowalną formą aktywizacji 

zawodowej. Niestety dla tej grupy niewiele można zrobić, gdyż są to najczęściej osoby, które 

nie są zarejestrowane w PUP – ze względu na niezgłaszanie się w terminie lub brak gotowości 

do podjęcia pracy w pełnym wymiarze. Od roku 2009 nastąpiło pewne ograniczenie dla osób 
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kierowanych, polegające na ustaleniu maksymalnego okresu pozostawania w pracach 

społecznie – użytecznych na 9 miesięcy. Po tym okresie urząd pracy powinien zaproponować 

inne formy aktywizacji zawodowej. Pracownicy socjalni zauważają, że prace społecznie  

– użyteczne znajdują zastosowanie prawie do wszystkich grup klientów pomocy społecznej, 

jednak nieprzystające do uwarunkowań klientów przepisy w zakresie zatrudnienia powodują, 

że zbyt często z tego instrumentu nie można korzystać. Prace społecznie – użyteczne 

obejmują proste czynności, niewymagające specjalnych kwalifikacji (sprzątanie, drobne 

konserwacje, naprawy, reperacje, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, proste prace 

biurowe, opieka nad osobami starszymi).  

Wśród osób skierowanych do prac społecznie – użytecznych znajdują się również 

osoby z wykształceniem średnim zawodowym i wyższym. Tym osobom pracodawcy 

proponują stanowiska bardziej odpowiedzialne: sekretarka, informatyk, organizator imprez, 

terapeuta zajęciowy. Prace społecznie – użyteczne wykonywane są w różnych jednostkach 

organizacyjnych: domach pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach, domach kultury, 

zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych, PGM, Urzędzie Miasta. Łącznie w programie 

uczestniczy 85 pracodawców, a średniomiesięczna liczba osób wykonujących prace 

społecznie – użyteczne to 300 osób.  

Prace społecznie – użyteczne umożliwiają bezrobotnym bezpieczny powrót lub 

wejście na rynek pracy i osiągnięcie własnego dochodu, co ma istotny wpływ na poprawę 

sytuacji ekonomicznej osób i rodzin. Realizacja prac społecznie użytecznych ma również 

wymiar społeczny. Umożliwia instytucjom zatrudniającym wykonanie szeregu prac 

porządkowych, adaptacyjnych, remontowych oraz związanych z bieżącą działalnością, które 

wcześniej nie były wykonywane ze względu na braki kadrowe. Na realizacji PSU zyskuje też 

miasto. Specjalna grupa mężczyzn porządkuje skwery, ulice, pomaga służbom miejskim  

w odśnieżaniu, maluje i czyści słupy, oczyszcza strychy, piwnice, maluje płoty i parkany. 

Prace społecznie – użyteczne przyczyniły się do zmniejszenia liczby klientów ubiegających 

się o świadczenia, a część osób usamodzielniła się znajdując zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy (ok. 15%). PSU pokazały też, że ok. 36% osób skierowanych nie radzi 

sobie na rynku pracy, najczęściej z powodu uzależnień lub niechęci do pracy. 

Partnerzy 

Ośrodek przystępując do realizacji prac społecznie – użytecznych opracował schemat 

organizacji i realizacji prac społecznie – użytecznych, ustalający podział kompetencji  

i obowiązków pomiędzy wszystkich partnerów programu. Należą do nich: Centrum Pracy 
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Socjalnej, PUP, Urząd Miasta i pracodawcy z terenu miasta. Corocznie sporządzany jest plan 

określający liczbę osób i liczbę godzin do zrealizowania w ramach programu. Corocznie też 

organizowane są spotkania z pracodawcami, na których podsumowuje się rok poprzedni, 

przedstawia założenia na dany rok kalendarzowy i wręcza wyróżnienia liderom wśród 

pracodawców. Corocznie zwiększa się liczba pracodawców przystępujących do programu, 

dostrzegając korzyści dla firmy czy jednostki, którą kierują. Prace społecznie – użyteczne 

stanowią w chwili obecnej inkubator dla tych wszystkich mieszkańców miasta, którzy nie 

potrafią się odnaleźć w obecnej rzeczywistości gospodarczej.  
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Monika Stępień-Grzegorzyca 

Koordynator projektu systemowego  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach 

ul. 3 Maja 36b 

44-230 Czerwionka-Leszczyny 

tel. 32 431 20 39 

e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl 

 

OPS i Twoja aktywność ku integracji.  

Projekt realizowany w Czerwionce-Leszczynach 

 

Projekt systemowy „OPS i Twoja aktywność ku integracji” jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej. 

Projekt ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy  

i miasta Czerwionka – Leszczyny. Problemy, z którymi boryka się nasze lokalne 

społeczeństwo, wiążą się z bezrobociem i ubóstwem. Dlatego też Ośrodek Pomocy 

Społecznej przystąpił do projektu systemowego, by realizować swoje statutowe zadania, 

pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Poprzez realizację projektu chcemy przyczynić się do promocji zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej osób objętych wsparciem w projekcie.  

Okres realizacji projektu 

Projekt „OPS i Twoja aktywność ku integracji” realizowany jest w latach 2008  

– 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach realizuje projekt  

w okresach rocznych. W grudniu 2008 roku zakończyliśmy realizację pierwszego etapu 

projektu, w którym wzięło udział 41 osób. Osoby te przeszły ścieżkę szkoleniową, w której 

brali udział m.in. w instrumentach aktywizacji edukacyjnej, takiej jak: szkolenia zawodowe, 

kursy językowe, kurs komputerowy, w instrumentach aktywizacji zdrowotnej – spotkania  

z psychologiem, w instrumencie aktywizacji zawodowej – spotkania z doradcą zawodowym 

oraz w instrumencie aktywizacji społecznej, jakim są grupy samopomocowe (grupy 

wsparcia). Rok 2009 był kolejnym etapem realizacji projektu systemowego.  

 

mailto:ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
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Cel główny projektu 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: 

 podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku uczestników projektu, 

 poprawa umiejętności społecznych, 

 podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy na temat poruszania się na rynku 

pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym. 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Grupą docelową projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie 

pracują i są w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne o niskich, 

zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W projekcie bierze również udział 

młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym.  

W 2009 roku grupa docelowa stanowiła 40 osób, z czego 32 uczestników to osoby 

bezrobotne, natomiast 8 uczestników to osoby nieaktywne zawodowo. 

Opis projektu 

Tabela 1 

Działania w ramach projektu / formy wsparcia dla uczestników projektu 

Lp. Nazwa działania w projekcie Liczba uczestników 2008 Liczba uczestników 2009 Ogółem 

1. Szkolenia zawodowe: 

 - handlowy z obsługa kasy fiskalnej 15 11 26 

 - opieki nad osobami starszymi 0 5 5 

 - kucharz małej gastronomii 4 5 9 

 - kosmetyczny 1 4 5 

 - obsługa koparko – ładowarki 2 2 4 

 - spawacz 2 3 5 

 - obsługa wózków widłowych 0 1 1 

 - sekretarz – asystent 1 3 4 

 - brukarz 0 2 2 

 - fryzjer 0 1 1 

 - krawiec 0 1 1 

 - bukieciarz – florysta 5 1 6 

 - palacz C. O. 1 1 2 

 - magazynier – wózki widłowe 3 0 3 

 - budowlany – wykańczanie wnętrz 3 0 3 
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2. Spotkania z psychologiem 40 43 83 

3. Spotkania z doradcą zawodowym 40 43 83 

4. Język angielski 36 15 51 

5. Kurs – szkolenie animator lokalny 10 15 25 

6. 

6. 

Szkolenie: „Aktywna integracja  

w środowisku lokalnym’ 

0 36 36 

7. Szkolenie: „Rynek pracy dla 

bezrobotnych” 

36 0 36 

Źródło: Dokumentacja projektu systemowego: „OPS i Twoja aktywność ku integracji”  

     Oczekiwane efekty/uzyskane rezultaty/ewaluacja 

W ramach realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów: 

Rezultaty twarde: 

 30 osób ukończy szkolenia zawodowe i otrzyma certyfikat, 

 30 osób uczestniczyć będzie w grupach wsparcia, 

 10 osób ukończy kursy językowe i otrzyma certyfikat, 

 12 osób ukończy kurs animatora lokalnego, 

 30 osób uczestniczyć będzie w spotkaniach z psychologiem, 

 30 osób uczestniczyć będzie w spotkaniach z doradcą zawodowym. 

Rezultaty miękkie: 

 Poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu, 

 Poprawa umiejętności komunikacyjnych, 

 Rozwój umiejętności zarządzania czasem, 

 Podniesienie poczucia własnej wartości, 

 Podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji, 

 Zmiana postaw uczestników projektu wobec aktywnej integracji. 

 

Rysunek 1 

Uczestnicy Projektu, którzy podjęli pracę (stan na maj 2009 r. dla osób z projektu  

w 2008 r. oraz stan na listopad 2009 r. dla osób z projektu w 2009 r.) 

 

                                 Źródło: Dokumentacja projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji” 
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Badanie ewaluacyjne zostało wykonane przez Fundację CRIS na zlecenie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach w okresie marzec – grudzień 2009 r. Celem 

ewaluacji projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji” było ustalenie wpływu 

realizowanych działań (w formie kontraktów socjalnych) na uczestników projektu. Cele 

szczegółowe, które zostały założone na etapie planowania ewaluacji to: 

 Określenie efektów projektu na różnych płaszczyznach, 

 Identyfikacja mocnych i słabych stron projektu, 

 Poprawa jakości realizacji projektu systemowego w kolejnych latach. 

 

Ewaluacja prowadzona była w formie badania on-going. Jej efektem jest raport, 

zawierający ocenę jakości i skuteczności, z jaką badany ośrodek zrealizował planowane 

zadania oraz pozwalający na wstępną ocenę oddziaływania projektu na uczestników projektu  

i ich otoczenie, zwłaszcza w zakresie zwiększenia ich aktywności zawodowej. Badanie 

pomogło zebrać użyteczne obserwacje i przeanalizować doświadczenia będące wynikiem 

realizacji projektu. Na tej podstawie sformułowane zostały zalecenia i rekomendacje odnośnie 

przyszłych działań. Wyniki ewaluacji powinny pozwolić na udoskonalenie metod i technik 

związanych z kontynuacją realizacji projektu systemowego w kolejnych latach jego realizacji. 

Kryteria, w oparciu, o które realizowana była ewaluacja projektu, to: jakość usług 

świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zatrudnionych w ramach projektu 

podwykonawców. Na etapie przygotowania koncepcji ewaluacji zostały sformułowane 

następujące pytania, kluczowe dla realizacji badania ewaluacyjnego: 

 Czy osiągnięto cele projektu zdefiniowane na etapie planowania?  

 Czy w trakcie realizacji projektu zachowano standardy poszczególnych form wsparcia? 

 Jak przez beneficjentów i pracowników projektu oceniana jest skuteczność podjętych 

metod działań? 

 Na ile efekty projektu są satysfakcjonujące dla uczestników? 

 

Zastosowane metody badawcze (ilościowe i jakościowe): 

1. Analiza dokumentów związanych z uczestnikami projektu (kontrakty socjalne, 

listy obecności, ankiety ewaluacyjne, pozostała dokumentacja związana  

z uczestnikami projektu) – przegląd dokumentacji został dokonany na podstawie 

opracowanych wytycznych. 
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2. Analiza dokumentów projektowych (wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność 

wraz z załącznikami, dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi, inne 

dokumenty niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu) – przegląd dokumentacji 

został dokonany na podstawie opracowanych wytycznych. 

3. Analiza materiałów promocyjnych i informacyjnych wytworzonych w ramach 

projektu – przegląd został dokonany na podstawie opracowanych wytycznych. 

4. Badanie kwestionariuszowe uczestników projektu – kwestionariusze dotyczyły 

poziomu umiejętności psychospołecznych (wstępne i końcowe) dla uczestników 

projektu. 

5. Wywiady fokusowe z uczestnikami projektu – przeprowadzono wywiad z siedmioma 

uczestnikami projektu. Wywiad odbył się w dniu 18 listopada 2009 r.  

6. Grupowy wywiad pogłębiony z personelem – zrealizowany został pogłębiony 

grupowy wywiad z pracownikami socjalnymi, w którym wzięły udział trzy osoby  

(6 lipiec 2009), przeprowadzony został również wywiad z koordynatorką i asystentem 

projektu dnia 9 grudnia 2009 r. 

7. Wywiad pogłębiony z osobami prowadzącymi zajęcia – wywiad z psychologiem  

i doradcą zawodowym prowadzącym zajęcia w ramach projektu został zrealizowany 3 

września 2009 r. 

8. Cykliczne spotkania ewaluacyjne z personelem projektu – odbywały się średnio 

raz w miesiącu podczas całej realizacji projektu (23 marca, 20 kwietnia, 27 maja, 6 

lipca, 3 września, 13 października, 18 listopada, 1 grudnia – prelekcja na spotkaniu 

informacyjno-podsumowującym, 9 grudnia 2009 r.).  

9. Ankiety ewaluacyjne dotyczące odbytych szkoleń zawodowych i warsztatów 

psychologicznych, wypełniane przez uczestników projektu – badanie zostało 

przeprowadzone 18 listopada 2009 r.  

 

Tabela 2 

Działania ewaluacyjne zostały zrealizowane w okresie: marzec – grudzień 2009 r. 

Działanie III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Przygotowanie koncepcji i narzędzi badawczych            

Realizacja badania ewaluacyjnego           

Analiza zebranego materiału           

Przygotowanie raportu końcowego            

Źródło: opracowanie własne  
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Pierwszym kryterium, według którego analizowano projekt systemowy realizowany  

w 2009 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, była jakość. 

Badano zarówno obiektywną zgodność ze standardami realizacji poszczególnych działań 

(zasadami uczenia dorosłych, realizacją kontraktów socjalnych itp.), jak i subiektywne 

zadowolenie odbiorców tychże działań – uczestników projektu „OPS i Twoja aktywność ku 

integracji”. 

Generalnie uczestnicy projektu wyrażali duże zadowolenie z jakości oferowanego im 

wsparcia. Świadczą o tym m.in. poniższe wypowiedzi:  

„wszystko było w porządku, na kursach zawodowych i dłuższych szkoleniach były ciepłe 

posiłki, na pozostałych kawa, herbata itp., były materiały” 

„pory zajęć były konsultowane z uczestnikami. Była elastyczność, – jeżeli komuś bardziej 

pasowały zajęcia poranne, to na nie chodził; jeżeli późniejsze – chodził na nie” 

„prowadzący bardzo przychylnie podchodzili do kursantów, zawsze można było przyjść, 

indywidualnie się o coś zapytać” 

Także na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników 

projektu po zakończeniu poszczególnych zajęć, można wywnioskować, iż doceniają oni 

wysoką jakość organizacji kursów i szkoleń. Potwierdzają to dane: 

 przygotowanie wykładowcy zostało przez uczestników wszystkich kursów ocenione 

najwyżej (jako „profesjonalne” lub „bardzo dobre” – w zależności od przyjętej  

w ankietach skali) przez 76% uczestników. Za „bardzo dobre” lub „dobre” – drugą 

najwyższą notę – uznało je 24% ankietowanych; 

 sposób prowadzenia zajęć został uznany przez 85% uczestników szkoleń za „bardzo 

interesujący”, a przez 15% za „ciekawy” (kolejne dwie najwyższe noty w skali); 

  materiały szkoleniowe w 92% ankiet została uznana za „bardzo dobre” bądź „użyteczne  

i przydatne” (najwyższe w skali), a w 8% ankiet za „dobre” (druga najwyższa nota); 

 warunki techniczno-lokalowe zostały uznane przez 85% badanych za „zawsze 

zadowalające” lub „bardzo dobre” (najwyższe oceny), a przez 15% badanych  

– za „bardzo często zadowalające” bądź „średnie” (drugie najwyższe noty). 

Najlepszą rekomendacją przeprowadzonych kursów jest to, że ogółem 78% 

beneficjentów poleciłoby uczestnictwo w nich znajomym, a zadowolenie z udziału w ww. 

kursach zadeklarowali wszyscy ankietowani uczestnicy. 
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Uczestnicy projektu zwracali uwagę na to, iż w stosunku do podobnych działań 

realizowanych w regionie (np. przez powiatowe urzędy pracy), projekt Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wyróżniał się większą dbałością o tzw. szczegóły:  

– były zwroty kosztów dojazdu na szkolenia (zawsze terminowo), posiłki podczas kursów 

zawodowych, świetlica, w której na czas zajęć można było zostawić dzieci i w czasie przerw 

do nich zajrzeć. Beneficjenci zauważali także różnicę w podejściu do klienta (tu nie można 

narzekać). Rzeczywiście, owe szczegóły, czyli wsparcie towarzyszące, zostało zaplanowane 

bardzo starannie – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, dla uczestników 

przewidziano: 

- bilety na przejazdy na zajęcia, 

- poczęstunek na zajęciach, 

- składki zdrowotne (w przypadku wyrejestrowania z powiatowego urzędu pracy),  

- opiekę nad osobami zależnymi,  

- zasiłki celowe i pomoc w naturze.  

Zadowolenie uczestników projektu z udzielonego im wsparcia wynika także z wysoko 

ocenianej pracy personelu ośrodka zaangażowanego w realizację projektu (zarówno 

pracowników socjalnych, jak i personelu zarządzającego). Beneficjenci docenili duże 

zaangażowanie kadry ośrodka w realizację działań projektowych, a przepływ informacji  

i komunikację między nimi a pracownikami OPS ocenili na 10 punktów (w skali od 1 do 10)  

- pracownicy bardzo się starali.  

Na zadowolenie uczestników z jakości oferowanego im wsparcia wpływ miało  

z pewnością również zachowanie zasad i standardów realizacji poszczególnych działań: np. 

kontraktów socjalnych, które zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami  

– określały zobowiązania obu stron oraz wspólnie podejmowane działania w celu 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby. 

Członkowie zespołu zarządzającego projektem twierdzą, iż kontrakty socjalne są 

dobrym narzędziem dla pracowników socjalnych, ponieważ jasno określają konkretne 

działania, które podejmuje się z klientami w celu poprawy ich sytuacji i na tej podstawie 

dokonuje się oceny wykonania postanowień kontraktu po jego zakończeniu.  

Jednakże realizatorzy projektu zwracają równocześnie uwagę na niską świadomość 

beneficjentów dotyczącą podjętych na siebie zobowiązań oraz ograniczone możliwości 

ośrodka w stosowaniu jakichkolwiek sankcji za zerwanie kontraktu socjalnego z winy 
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beneficjenta (mamy związane ręce, bo jak np. kontrakt zerwie ojciec, który ma dzieci, to OPS 

ukarze ojca, ale i tak najbardziej ucierpią na tym dzieci. Więc nie ma sankcji). 

Mimo to zaangażowani w realizację projektu pracownicy socjalni twierdzą, iż 

generalnie nie ma problemów z kontraktami i ich oceną, ponieważ zostało to przećwiczone  

w zeszłym roku. 

Także w przypadku organizacji zajęć grupowych zadbano o zachowanie wysokiego 

poziomu usług – w umowach z podwykonawcami przeprowadzającymi kursy zawodowe 

znalazły się zapisy dotyczące maksymalnej liczebności grup szkoleniowych, konieczności 

zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, odpowiedniego lokalu oraz warunków 

sprzętowych i materiałowych (pomocy dydaktycznych), zapewnienia warunków zgodnych  

z zasadami BHP itp. Wywiązywanie się podwykonawców z postanowień umowy było na 

bieżąco monitorowane przez pracowników projektu. 

Pamiętać jednakże należy, iż aby stale utrzymywać jakość oferowanego wsparcia na 

wysokim poziomie, niezbędne jest systematyczne prowadzenie jego monitoringu i ewaluacji – 

w przypadku kontraktów socjalnych za pomocą oceny realizacji podjętych w ramach 

kontraktu działań i stopnia osiągnięcia zakładanych celów; w przypadku kursów, szkoleń, 

warsztatów – np. ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez beneficjentów.  

 

Według pracowników projektu na wysoką ocenę jakości działań przez beneficjentów 

wpływ miał również fakt, iż w fazie opracowywania projekt był konsultowany z jego 

przyszłymi potencjalnymi uczestnikami. Tak, więc mieli oni świadomość, że ich zdanie 

zostało wzięte pod uwagę, a także przeświadczenie, że w ramach projektu zostały podjęte 

próby rozwiązania sygnalizowanych przez nich problemów czy też zaspokojenia kluczowych 

potrzeb. Efektem tego, zdaniem pracowników projektu, był wyższy poziom zaangażowania  

i wyższy poziom motywacji do udziału w projekcie uczestników, niż miało to miejsce  

w poprzednim roku realizacji projektu systemowego. 

W ośrodku wyciągnięto także wnioski z realizacji ubiegłorocznego projektu, np. kurs 

językowy był zorganizowany wyłącznie dla zainteresowanych osób, a nie dla wszystkich, 

beneficjentów (ponieważ nie wszyscy zadeklarowali potrzebę uczestnictwa w nim). 

Pozwoliło to zminimalizować problemy związane z niską frekwencją na zajęciach oraz 

uniknąć nieefektywnego wydatkowania środków publicznych.  

Podsumowując, można stwierdzić, iż kryterium jakości zostało osiągnięte. Jak 

wykazały przytoczone powyżej wyniki badania ewaluacyjnego, uczestnicy projektu bardzo 
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wysoko ocenili jakość usług, które zaoferował im Ośrodek Pomocy Społecznej. Sam Ośrodek 

zaś zadbał o zachowanie wszelkich standardów i zasad prawidłowej realizacji poszczególnych 

form wsparcia uczestników. 

Wszystkie rezultaty twarde zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż planowano.  

 

Tabela 3 

Szczegółowe zestawienie osiągniętych rezultatów 

Rezultat 
Planowane we 

wniosku 

aplikacyjnym 

Osiągnięte 
Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika 

Liczba osób, które ukończą szkolenia 

zawodowe  

i otrzymały certyfikat 

30 39 130% 

Liczba osób uczestniczących w grupach 

wsparcia 

30 44 147% 

Liczba osób, które ukończą kurs językowy  

i otrzymają certyfikat 

10 14 140% 

Liczba osób, które ukończą kurs animatora 

lokalnego 

12 15 125% 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach  

z psychologiem 
30 39 130% 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach  

z doradcą zawodowym 

30 39 130% 

Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 40 44 110% 

Liczba osób, która ukończy udział w projekcie 30 41 136% 

Źródło: dane OPS Czerwionka – Leszczyny 

Działaniami projektu udało się objąć więcej osób niż planowano. Średni poziom 

zrealizowania rezultatów twardych to 131%. Jest to wartość dodana projektu, która świadczy 

przede wszystkim o wysokim poziomie efektywności zaplanowanych działań. Zadania 

projektowe zostały zrealizowane w 100%, przy większej niż zakładano liczbie uczestników. 

Choć kryterium efektywności nie jest szczegółowo badane w przypadku niniejszego raportu, 

jest to już kolejny czynnik świadczący o racjonalnym gospodarowaniu budżetem 

projektowym. 

Założono, iż u beneficjentów projektu, dzięki uczestnictwie w oferowanych formach 

wsparcia, nastąpi poprawa funkcjonowania społecznego oraz poprawa umiejętności 

komunikacyjnych. Nastąpić miał także rozwój umiejętności zarządzania czasem  

i podniesienie poczucia własnej wartości. W konsekwencji u beneficjentów miało nastąpić 

podniesienie świadomości w zakresie aktywnej integracji oraz zmiana postaw wobec 

aktywnej integracji. Te dwa ostatnie rezultaty miękkie (podniesienie świadomości i zmiana 

postaw) to rezultaty długoterminowe. Charakteryzują się one wysokim poziomem trwałości, 
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niemniej jednak zmiany w nich będą widoczne dopiero w dłuższym odstępnie czasowym po 

zakończeniu udziału w projekcie.  

Rysunek 2 

Stopień osiągnięcia poszczególnych wskaźników, według samych beneficjentów 

Kompetencje psychospołeczne uczestników projektu
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zakończenie projektu
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         Źródło: badanie własne 

 

  Beneficjenci projektu wskazywali, iż uczestnictwo w działaniach wywarło na nich 

pozytywny wpływ we wszystkich z badanych aspektów. Największa poprawa nastąpiła  

w zakresie umiejętności funkcjonowania społecznego. Badane były takie aspekty 

funkcjonowania jak: współdziałanie w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

reagowanie na problemy innych. Wzrost tych umiejętności rozbudził z pewnością udział  

w zajęciach warsztatowych, podczas których beneficjenci byli w stałych interakcjach  

z innymi ludźmi, pracowali w grupach, wymieniali się informacjami czy wspólnie realizowali 

zadania. Wagę tych umiejętności podkreślają sami uczestnicy w wywiadach: „(Ważne było) 

wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wygadanie się. (Projekt dał mi) większą pewność siebie, 

umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach.” 

  Wyraźny wzrost jest widoczny także w zakresie umiejętności zarządzania czasem, 

zwiększyło się również poczucie własnej wartości uczestników projektu. Nabycie tych 

umiejętności jest niezbędne do samodzielnego poszukiwania pracy. Jest to jednak przede 

wszystkim czynnik umożliwiający utrzymanie pracy w dłuższym okresie czasu, a tym samym 

wyjście poza system pomocy społecznej. Tak widoczny wzrost we wszystkich aspektach 

badanych umiejętności miękkich pozwala stwierdzić, że rezultaty miękkie długoterminowe 

(tj. podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji oraz 

zmiana postaw uczestników projektu wobec aktywnej integracji) również zostaną osiągnięte.  
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Skuteczność zastosowanych metod działań 

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, formy wsparcia udzielone uczestnikom w trakcie 

realizacji projektu to: realizacja kontraktów socjalnych, uczestnictwo w grupach wsparcia, 

nauka języka angielskiego, kurs animatora lokalnego, spotkania z psychologiem i doradcą 

zawodowym oraz szkolenia zawodowe. Powyższe działania zostały uzupełnione wsparciem 

dochodowym (wypłata zasiłków celowych i wsparcie w naturze). Wśród uczestników 

największym uznaniem cieszyły się zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, spotkania 

grup wsparcia oraz kurs animatora lokalnego. Jak podkreślają sami uczestnicy, w pierwszej 

kolejności „trzeba poukładać swoje sprawy osobiste, a dopiero potem szukać pracy.” 

Wyposażenie w umiejętności miękkie jest kluczowe w przypadku przywracania na rynek 

pracy osób długotrwale niepracujących. Zdaniem personelu projektu nie można wskazać 

jednego typu działań o największym poziomie skuteczności: Same szkolenia zawodowe, bez 

„obróbki” psychologicznej nie przyniosłyby tego efektu. I odwrotnie: same spotkania z 

psychologiem nie doprowadziłyby do wyposażenia klientów w umiejętności zawodowe – było 

to dosyć mocno przemyślane i uważamy, że przyniosło zamierzony efekt”.  

Widać, zatem wyraźnie, jak niezmiernie ważna jest kompleksowość oferowanego 

wsparcia i odpowiednie zbilansowane dostępnych instrumentów aktywnej integracji – dbałość 

zarówno o doposażenie beneficjentów w umiejętności zawodowe (kursy zawodowe  

i językowe, zajęcia z doradcą zawodowym), jak i wsparcie psychologiczne (spotkania  

z psychologiem, grupy wsparcia), umożliwiające przełamanie indywidualnych barier 

utrudniających podjęcie aktywności na rynku pracy.  

Za sukces projektu można uznać to, że aż 12 osób podjęło pracę zawodową jeszcze  

w trakcie realizacji projektu (dane na 1 grudnia 2009 r.), co stanowi ponad 25% wszystkich 

uczestników projektu. Jest to największy sukces projektu również w opinii zespołu 

realizującego projekt: „Dużo osób wyszło z systemu pomocy społecznej – około połowa już się 

nie kwalifikuje do pomocy. Dodając jeszcze te osoby, które teraz podjęły pracę, to jest tego 

dużo.” 

Pisząc o skuteczności poszczególnych metod działań warto również wspomnieć  

o potrzebach samych uczestników: „Powinien powstać ośrodek, organizacja pomagająca 

osobom – ofiarom przemocy psychicznej. Taka przemoc jest trudna do wykrycia – nie 

zostawia widocznych śladów i bardzo ciężko jest się spod niej wyzwolić.”  

Zajęcia oferowane w ramach projektu pozwoliły uczestnikom spojrzeć na problemy 

osobiste z innej perspektywy – pokazały, że są możliwości przezwyciężenia ich trudności. 



 46 

Personel projektu zwraca uwagę na konieczność nabycia przez uczestników umiejętności 

zarządzania budżetem domowym (spora część klientów OPS jest zadłużona i zaciąga kolejne 

kredyty, aby spłacić poprzednie). Dla uczestników ważna jest kontynuacja wsparcia, nie chcą 

rezygnować ze spotkań i nawiązanych znajomości: Spotkania z psychologiem, wsparcie 

psychologiczne, kontynuacja spotkań grup wsparcia – tak żeby przynajmniej przyjść, 

poopowiadać, co się u kogo wydarzyło.  

Wartością dodaną o szczególnie cennym znaczeniu jest fakt, iż uczestnicy projektu, 

samodzielnie i z własnej inicjatywy kontynuują spotkania w ramach grup wsparcia, a ich 

zatrudnienie nosi znamiona trwałości. 
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Łukasz Myga 

p.o. kierownika Działu Innowacyjnej Pracy Środowiskowej  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 

42-217 Częstochowa 

tel. 34 374 42 00 

e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl 

 

Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w mieście Częstochowa 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie od kwietnia 2008 roku realizuje 

projekt systemowy „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście 

Częstochowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddziałania 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Projekt realizowany w 2008 roku zakładał objęcie wsparciem grupy osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy lub niebędących w zatrudnieniu, w wieku aktywności 

zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

W ramach jego realizacji został powołany zespół biura projektu, w którego skład 

wchodził koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, administrator biura projektu, 

specjalista ds. organizacji kontraktów socjalnych oraz dodatkowo specjalista ds. promocji. 

Oprócz ww. osób realizacją projektu zajmowało się 50 dotychczasowo zatrudnionych oraz 13 

nowozatrudnionych pracowników socjalnych, wykonujących zadania w jednostkach 

organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj. Rejonowego 

Zespołu Pomocy Społecznej nr 1, Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej nr 2, Rejonowego 

Zespołu Pomocy Społecznej nr 3, Działu Pomocy Dziecku, Rodzinie oraz Pomocy 

Instytucjonalnej oraz Sekcji Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym.  

Projekt realizowany w 2008 roku zakładał podpisanie i realizację 250 kontraktów 

socjalnych wraz z uczestnikami projektu oraz potencjalne objęcie wsparciem otoczenia osób 

biorących udział w projekcie, tj. osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

 

Cele projektu 

Celem głównym realizowanego projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 

klientów pomocy społecznej w Częstochowie, który miał być osiągnięty poprzez osiągnięcie 

mailto:mops@czestochowa.um.gov.pl
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celów szczegółowych – zwiększenie potencjału oraz kompetencji społecznych i zawodowych 

klientów pomocy społecznej, nabycie przez klientów pomocy społecznej umiejętności 

poruszania się po rynku pracy oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych.  

 

Opis projektu 

W toku rekrutacji i pierwszego etapu realizacji potencjalni uczestnicy projektu odbyli 

konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem, którzy w oparciu o przeprowadzane 

ankiety mieli decydujący wpływ na uczestnictwo tych osób w projekcie. Klienci 

zakwalifikowani do udziału opracowywali wspólnie z doradcą zawodowym indywidualną 

ścieżkę reintegracji zawodowej, w której ustalane były działania tych osób mające później 

odzwierciedlenie w zapisach zawieranych kontraktów socjalnych. Każdy z uczestników był 

kierowany na zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym, a ponadto  

w oparciu o indywidualne predyspozycje na odpowiadające im kursy i szkolenia zawodowe. 

W ramach spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy byli zapoznawani z aktywnymi 

metodami poszukiwania pracy, autoprezentacji czy umiejętnością prowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą. 

Osoby uczestniczyły w zajęciach, które najbardziej odpowiadały ich indywidualnym 

zainteresowaniom oraz dawały szanse na znalezienie zatrudnienia w danym zawodzie. 

Większość uczestników brała udział w więcej niż jednym kursie, z uwagi na konieczność 

zapewnienia im kompleksowego oraz uniwersalnego przygotowania do wykonywania 

określonego rodzaju zawodu (np. uczestnictwo w szkoleniach spawania różnymi metodami). 

 

Osiąganie rezultatów 

W wyniku osiągnięcia zakładanych rezultatów, tj.: 

- 140 osób uzyska certyfikaty lub zaświadczenia ukończenia szkoleń, 

- 160 osób ukończy pracę z doradcą zawodowym, 

- 130 osób nabędzie umiejętność poruszania się po rynku pracy, 

 

W toku wewnętrznych działań monitorujących przebieg realizacji projektu zbadano 

problemy, które wystąpiły podczas jego realizacji. 

 

Głównym problemem było przerywanie udziału w projekcie przez beneficjentów 

ostatecznych. Rezygnacje następowały z różnych przyczyn m.in. problemów zdrowotnych 

czy niewywiązywania się z podjętych zobowiązań. W miejsce osób przerywających udział w 
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projekcie wchodziły osoby ze sporządzonej wcześniej listy rezerwowej. W ramach realizacji 

ogółem 284 kontraktów socjalnych wsparciem zostało objęte łącznie 317 osób (200 kobiet, 

117 mężczyzn), którzy skorzystali, z co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji. 

Fakt realizacji projektu w różnych komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Częstochowie wpływał negatywnie na przepływ informacji pomiędzy 

pracownikami biura projektu koordynującymi globalnie działania w ramach aktywnej 

integracji a pracownikami realizującymi poszczególne kontrakty socjalne. 

W oparciu o doświadczenia z przebiegu realizacji projektu w 2008 roku (praca osób  

w różnych jednostkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Częstochowie) w styczniu 2009 roku został utworzony w strukturze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Częstochowie Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej, w obrębie 

którego wykonuje pracę zespół zaangażowany w realizację projektu. Ponadto zostało 

utworzone stanowisko specjalisty ds. realizacji kontraktów socjalnych, specjalisty ds. 

organizacji szkoleń, specjalisty ds. księgowych oraz specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji. 

Praca osób na ww. stanowiskach pozwoliła na efektywne i sprawne procedury podpisywania 

kontraktów socjalnych oraz ich kontroli, doboru racjonalnego harmonogramu uczestnictwa w 

zajęciach aktywnej integracji przez uczestników projektu oraz bieżącego badania postępu 

rzeczowego projektu, w tym osiągania zakładanych rezultatów. 

Z uwagi na fakt zmniejszenia przyznanych środków na realizację projektu w 2009 

roku uszczupleniu w stosunku do 2008 roku uległa liczba zawieranych kontraktów 

socjalnych. W 2009 roku założono realizację 202 kontraktów socjalnych, w ramach których 

wsparciem miały zostać objęte podobnie jak w 2008 roku osoby bezrobotne, poszukujące 

pracy, niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej oraz 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 

Rezultaty, które zostały założone do osiągnięcia to: 

- 140 osób uzyska certyfikaty lub zaświadczenia ukończenia kursów, 

- 140 osób ukończy indywidualną pracę z doradcą zawodowym, 

- 110 osób nabędzie umiejętność poruszania się po rynku pracy. 

W związku z koniecznością zastosowania wobec uczestnika projektu co najmniej 

trzech instrumentów aktywnej integracji, do pracy w projekcie został zatrudniony trener 

umiejętności społecznych. W ramach korzystania przez uczestników projektu z tego 

instrumentu był organizowany cykl zajęć z trenerem umiejętności społecznych, którego celem 

było wytworzenie wśród korzystających z zajęć właściwych postaw społecznych. Klienci 
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zostali zapoznani m.  r. Ze sztuką asertywności, budowania motywacji do działań czy 

autoprezentacji.  

 

Ewaluacja 

W ramach udzielania usług doradztwa zawodowego oraz treningu umiejętności 

społecznych z uczestnikami projektu były przeprowadzone ankiety ex ante i ex post mające 

na celu zbadanie skuteczności prowadzonych działań. W wyniku ich analizy dokonywano 

oceny osiągania zakładanych w projekcie rezultatów tj. umiejętności poruszania się po rynku 

pracy. Należy nadmienić, iż po prawie dwuletniej realizacji projektu ponad 40 jego 

uczestników znalazło zatrudnienie. Niewątpliwie przyczyniła się do tego faktu działalność  

w ramach Działu Innowacyjnej Pracy Środowiskowej, Klubu Aktywizacji Zawodowej, który 

pośredniczy w kontaktach między potencjalnymi pracodawcami a bezrobotnymi klientami 

pomocy społecznej. W przypadku powzięcia informacji o poszukiwaniu pracowników przez 

przedsiębiorstwa do pracy w określonym charakterze, Klub Aktywizacji Zawodowej 

dysponował listą bezrobotnych uczestników projektu, którzy ukończyli już określone 

szkolenia, tym samym posiadając kwalifikacje uprawniające do pracy na danym stanowisku. 

Wzorowo układająca się współpraca skutkowała wzajemnym polecaniem przez pracodawców 

usług Klubu Aktywizacji Zawodowej, co miało bezpośredni wpływ na ilość osób 

podejmujących pracę spośród bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Częstochowie. 
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Andrzej Górak 

Główny specjalista  

Beata Flak  

Koordynator – specjalista pracy socjalnej  

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

ul. Jagiellońska 17 

40-032 Katowice 

tel. 32 251 00 87 

e-mail: sekretariat2@mops.katowice.pl 

 

Instytucja a nowatorskie działania.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

Zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza, zmiany na rynku pracy oraz 

ulegająca ewolucji wizja pomocy społecznej widoczna m.in. w przepisach prawa, stawiają 

przed ośrodkiem pomocy społecznej nowe wyzwania. Wszystkie instytucje pomocowe,  

a w szczególności ośrodki muszą sprostać rosnącym wymaganiom, oczekiwaniom. Warto 

jednak podkreślić, że nowa rzeczywistość daje zarazem nowe możliwości, a ponadto wytycza 

kierunki rozwoju ośrodka. Wymusza zarazem konieczność przyjęcia nowych rozwiązań 

organizacyjnych, poszerzanie i aktualizowanie dotychczasowej oferty wsparcia, realizację 

nowych przedsięwzięć, które umożliwiają optymalne, dopasowane do zidentyfikowanych 

potrzeb wykorzystanie posiadanych zasobów ośrodka, w szczególności kadrowych czy 

lokalowych. Warto podkreślić, że rosnące wymagania wobec instytucji pomocowych nie 

zawsze idą w parze ze wzrostem ilości środków z budżetu państwa czy samorządu. Zatem 

konieczność realizacji nowych zadań, uruchamiania inicjatyw, projektów czy programów 

często równoznaczna jest z koniecznością pozyskiwania środków z innych niż wymienione  

wcześniej źródeł. 

 Cennym elementem, który wykorzystano w kreowaniu zmian w ośrodku są także 

doświadczenia z realizowanych w ośrodku w poprzednich latach pomysłów i koncepcji 

nakierowanych na rozwój m.in. metod pracy socjalnej (indywidualnego przypadku, grupowej 

oraz środowiskowej), czy poradnictwa specjalistycznego. Pozwoliły one na weryfikację 

przyjętych rozwiązań, lepsze dopasowanie oferty pomocowej do zidentyfikowanych potrzeb 

osób korzystających ze wsparcia ośrodka, lepszą diagnozę zarówno zasobów własnych, jak  

i potrzeb i możliwości otoczenia, w których funkcjonuje ośrodek.  

      

mailto:sekretariat2@mops.katowice.pl
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Zgodnie z  rt. 2 ustawy o pomocy społecznej „pomoc społeczna jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.
32

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje od wielu lat różnorodne 

działania nakierowane na wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Duża liczba 

wdrażanych przedsięwzięć ma charakter nowatorski. Wprowadzanie nowych rozwiązań wiąże 

się każdorazowo z przeprowadzeniem szczegółowej analizy zidentyfikowanych potrzeb, 

diagnozy potencjału własnego ośrodka. Realizując nowatorskie działania korzysta  

z wszelkich dostępnych źródeł ich finansowania, w tym środków europejskich. Aplikował 

między innymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Klucz do kariery 

Program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat 

 

Okres realizacji projektu 

W latach 2008-2009 w ośrodku realizowany był projekt, współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej 

i społecznej młodzieży 15-25 lat.  

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu przez Urząd Marszałkowski; kwota 

dofinansowania działań w ramach projektu wyniosła: 452 560,00 zł.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Zgodnie z założeniami, projekt skierowany jest do 20 osobowej grupy młodzieży  

w wieku 15–25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu miasta Katowic.  

W przygotowywanych projektach współfinansowanych z EFS, MOPS kierował się 

zasadą wspierania grup najbardziej potrzebujących (pomimo, iż z punktu widzenia realizacji 

projektu stanowią oni trudną grupę beneficjentów) stąd kolejne dwa projekty były skierowane 

do osób niepozostających w zatrudnieniu, powyżej 45 roku życia („Ja Wam jeszcze pokażę… 

aktywne wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób po 45 roku pozostających bez pracy”) 

                                                           
32

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 (Dz.U.2008.115.728) 
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oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi („Nowe perspektywy – program aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”).  

Cele projektu 

Celem programu było stworzenie systemu wspierania rozwoju kompetencji 

społecznych, które ułatwiłyby uczestnikom programu samodzielne poruszanie się w otoczeniu 

społecznym i zwiększyły ich szanse na zatrudnienie na dzisiejszym rynku pracy.  

 

Damy radę  

            Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 

 

Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków unijnych jest 

realizacja projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej 

w Katowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 

Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizacja projektu zatwierdzona była Uchwałą nr 

XXIX/620/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 sierpnia 2008 roku. 

89,5% budżetu projektu stanowiło dofinansowanie z EFS a 10,5 % było finansowane 

przez budżet jednostki samorządu terytorialnego.6 

 

Cele projektu 

Głównym celem projektu było ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osobom 

zagrożonym trwałym wykluczeniem społecznym. Jednocześnie przyjęto szereg celów 

operacyjnych, które miały posłużyć osiągnięciu celu ogólnego. Były to: 

 Rozwój form aktywnej integracji, 

 Redukcja wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom MOPS, 

 Zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych 

klientów MOPS, 

 Podniesienie (poprzez programy aktywności lokalnej) poziomu aktywności mieszkańców 

dzielnic Nikiszowiec, Szopienice, Załęże oraz instytucji lokalnych w samodzielnym 

rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów 

dotykających osoby korzystające z pomocy MOPS, 
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 Wzmocnienie i rozwój instytucji MOPS poprzez upowszechnianie pracy socjalnej. 

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Uczestnikami projektu byli:  

 posiadający zameldowanie lub przebywający z zamiarem stałego pobytu na terenie miasta 

Katowice, 

 posiadający status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub pozostające w zatrudnieniu,  

 korzystający ze świadczeń pomocy społecznej (mogą to być mieszkańcy Katowic 

korzystający ze wsparcia jedynie w formie pracy socjalnej) w rozumieniu przepisów 

ustawy o pomocy społecznej.  

 

Do projektu rekrutowani byli uczestnicy, należący w szczególności do następujących 

grup: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, które nie uzyskały wsparcia 

w ramach Działania 1.3 PO KL, które złożyły takie oświadczenie, 

 osoby nieaktywne zawodowo,  

 młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (osoby, które nie uzyskały wsparcia w ramach Działania 1.3 PO KL), 

 otoczenie osób korzystających z pomocy, przez co rozumie się osoby mieszkające we 

wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  

 osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku 

programów aktywności lokalnej lub wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych). 

 

W 2009 roku w porównaniu do 2008 roku zaplanowano udział większej grupy osób 

niepełnosprawnych w projekcie, w tym rekrutujących się spośród uczestników warsztatów 

terapii zajęciowych, osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób wymagających wsparcia 

asystenta osoby niepełnosprawnej. 

 

Opis projektu 

Projekt realizowano z wykorzystaniem dwóch narzędzi tj.: kontraktu socjalnego  

i programu aktywności lokalnej. Realizacja projektu pozwoliła na bardzo szerokie 

zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, pozwalających beneficjentom na pokonanie 

ich trudnej sytuacji.  
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W ramach zawieranych kontraktów socjalnych, uczestnicy projektu objęci byli 

wsparciem w formie:  

 instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej,  

 zasiłków i pomocy w naturze.  

 

W kontraktach socjalnych realizowano instrumenty aktywnej integracji, takie jak:  

 terapie psychologiczne,  

 usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej,  

 treningi umiejętności społecznych,  

 treningi opiekuńczo – wychowawcze, szkolenia zawodowe,  

 usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Łącznie zawarto 296 kontraktów socjalnych.
33

 W ramach kontraktów zaplanowano 

wsparcie w formie co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do 

potrzeb uczestników. 

 

Tabela 1  

Ilość osób uczestniczących w konkretnych instrumentach aktywnej integracji  

 Skierowano Zakończyły Przerwały 

Nazwa instrumentu Kobiety Mężczyźni Ogółem K M O K M O 

Asystent rodziny 21 2 23 20 2 22 1 0 1 

Treningi opiekuńczo-wychowawcze  

w środowisku zamieszkania 
35 3 38 24 3 37 1 0 1 

Identyfikacja zasobów i potencjału 

zawodowego – tworzenie IPD – dla osób 

niepełnosprawnych 

7 8 15 7 8 15 0 0 0 

Trening kompetencji i umiejętności 

społecznych– dla osób niepełnosprawnych 
7 7 14 7 7 14 0 0 0 

Pokonywanie barier w komunikowaniu się ze 

społeczeństwem przy wykorzystaniu 

komputera – moduł podstawowy– dla osób 

niepełnosprawnych 

4 6 10 4 6 10 0 0 0 

Warsztaty w zakresie poruszania się po rynku 

pracy dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

2 

 
8 10 2 8 10 0 0 0 

Terapia logopedyczna– dla osób 

niepełnosprawnych 
0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Trening opiekuńczo – wychowawczy  

w środowisku zamieszkania– dla osób 

niepełnosprawnych 

1 1 2 1 1 2 0 0 0 

                                                           
33 Informacje na temat realizacji projektu systemowego oraz programów aktywności lokalnej zaczerpnięto ze Sprawozdania  

z działalności MOPS Katowice za 2009 r.  
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Zajęcia rehabilitacyjne – hipoterapia– dla 

osób niepełnosprawnych 
1 1 2 1 1 2 0 0 0 

Zajęcia rehabilitacyjne metodą PNF– dla 

osób niepełnosprawnych 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Wsparcie grupowe w zakresie radzenia sobie 

ze stresem– dla osób niepełnosprawnych 
4 1 5 4 1 5 0 0 0 

Trening umiejętności „Potencjalizacja 

zasobów własnych” – dla osób 

niepełnosprawnych 

4 1 5 4 1 5 0 0 0 

Obsługa komputerowych programów 

użytkowych – poziom 

średniozaawansowany– dla osób 

niepełnosprawnych 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Indywidualna terapia psychologiczna – dla 

osób niepełnosprawnych 
3 3 6 3 3 6 0 0 0 

Rodzinna terapia psychologiczna 6 0 6 3 0 3 3 0 3 

Asystent osoby niepełnosprawnej 4 5 9 4 5 9 0 0 0 

Indywidualna terapia psychologiczna 12 5 17 6 3 9 6 2 8 

Klub Integracji Społecznej 85 39 124 80 38 118 5 1 6 

Operator koparko-ładowarki 0 2 2 0 1 1 0 1 1 

Grafika komputerowa 1 4 5 1 3 4 0 1 1 

Język angielski-konwersacje 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Florysta 8 0 8 8 0 8 0 0 0 

Księgowość komputerowa 5 0 5 4 0 4 1 0 0 

Kierowca wózków jezdniowych/widłowych 1 3 4 1 3 4 0 0 0 

Kasjer kas fiskalnych 15 0 15 15 0 15 0 0 0 

Komputerowa obsługa magazynu 9 6 15 9 6 15 0 0 0 

Opiekunka osób starszych 8 1 9 7 1 8 1 0 0 

Obsługa komputera 5 4 9 5 4 9 0 0 0 

Prawo jazdy kategorii B 12 4 16 12 4 16 0 0 0 

Prawo jazdy kategorii B 15 6 21 13 4 17 2 2 4 

Pracownik ochrony 0 3 3 0 3 3 0 0 0 

Kadry – płace 6 0 6 6 0 6 0 0 0 

Sprzedawca z kasą fiskalną 26 1 27 18 0 18 8 1 9 

Warsztaty OHP 18 3 21 18 3 21 0 0 0 

Usługa doradcza OHP-OPZ 35 6 41 35 6 41 0 0 0 

Indywidualne konsultacje z doradcą 

zawodowym – określenie potencjału 

zawodowego (OPZ) klienta – Inkubator 

62 17 79 57 15 72 5 2 7 

Poradnictwo i wsparcie indywidualne w 

zakresie wzrostu kompetencji w dążeniu do 

powrotu na rynek pracy- Inkubator 

48 12 60 45 9 54 3 3 6 

Indywidualny trening podstaw obsługi 

komputera- Inkubator 
41 14 53 39 10 49 2 2 4 

Indywidualne konsultacje z zakresu regulacji 

prawnych dot. Form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich zatrudnienia- 

Inkubator 

10 7 17 10 7 17 0 0 0 

Indywidualne konsultacje dot. Zarządzania 14 3 17 13 3 16 1 0 1 
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budżetem domowym- Inkubator 

Grupowe warsztaty kompetencji 

zawodowych- Inkubator 
8 2 10 8 2 10 0 0 0 

Poradnictwo i wsparcie indywidualne w 

zakresie wzrostu kompetencji w dążeniu do 

aktywizacji zawodowej poprzez 

uruchomienie działalności gospodarczej- 

Inkubator 

16 3 19 15 3 18 1 0 1 

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w 

zakresie czynności prawnych i planowania 

strategicznego dla osób planujących 

uruchomienie działalności gospodarczej- 

Inkubator 

12 3 15 11 3 14 1 0 1 

 

 Przygotowując się do realizacji projektu Ośrodek założył osiągnięcie określonych 

rezultatów w projekcie, których wartości zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.  

Tabela 2 

Rezultaty zakładane i osiągnięte w projekcie 

Lp Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Liczba 

Kobiet 

Liczba 

Mężczyzn 

Liczba 

osób 

ogółem 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

1 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, 

którzy zakończą udział w projekcie dotyczącym 

aktywnej integracji tj. kontraktach socjalnych 

115 213 85 298 259,13 % 

2 

Liczba klientów (osób nowych w projekcie) 

instytucji pomocy społecznej objętych 

kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 

projektów 

191 157 59 216 113,08 % 

3 

Liczba klientów (łącznie z osobami 

powracającymi do projektu) instytucji pomocy 

społecznej objętych kontraktami socjalnymi  

w ramach realizowanych projektów 

Nie 

wskazywano 
216 80 296 nie dot. 

4 Liczba zrealizowanych programów aktywności 

lokalnej 
3 nie dot. Nie dot. 3 100% 

5 Liczba utrzymanych etatów dla pracowników 

socjalnych w Ośrodku 

(utworzonych w 2008 r. dzięki środkom z 

projektu systemowego) 

11 nie dot. Nie dot. 11 100% 

6 
Liczba osób, które ukończyły treningi 

umiejętności społecznych w ramach 

realizowanych kontraktów socjalnych 

4 29 6 35 875% 

7 

Liczba osób, które ukończyły doradztwo 

zawodowe, przez co zdiagnozowały swoje 

predyspozycje zawodowe i/lub określiły 

kierunek rozwoju zawodowego. 

51 57 15 72 141,17% 

8 
Liczba osób, które ukończyły KIS, przez co 

podniosły swoje kompetencje społeczne oraz np. 

umiejętności językowe i komputerowe 

22 80 38 118 536,36% 

9 
Liczba osób, które ukończyły treningi 

opiekuńczo-wychowawcze, przez co podniosły 

posiadane umiejętności społeczne 

13 34 3 34 261,53% 

10 
Liczba osób, które ukończyły terapię 

psychologiczną, przez co poprawiły swoje 

funkcjonowanie w sferze psychicznej 

3 9 3 12 400% 



 58 

11 
Liczba osób, które skorzystały z usług asystenta 

osoby niepełnosprawnej, przez co poprawiły 

swoje funkcjonowanie społeczne 

6 4 5 9 150% 

12 
Liczba osób, które skorzystały z usług asystenta 

rodziny, przez co poprawiły swoje 

funkcjonowanie społeczne 

13 20 2 22 169,23% 

13 
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, 

które uczestniczyły w programach aktywności 

lokalnej 

44 72 56 16 163,63% 

14 Liczba klientów pomocy społecznej, które 

zakończyły udział w projektach aktywnej 

integracji tj. programach aktywności lokalnej 

uczestniczyły w programach aktywności lokalnej 

22 36 14 50 163,63% 

15 Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa 

specjalistycznego, przez co poszerzyły swoją 

wiedzę na temat interesujących ich zagadnień, 

posiadanych zasobów, uprawnień itp. 

23 31 11 42 182,60% 

16 

Liczba osób, które ukończyły szkolenia 

wspierające aktywnych mieszkańców jako 

liderów i animatorów lokalnych, przez co nabyły 

wiedzę z zakresu animacji. 

11 17 9 26 236,36% 

17 

Liczba osób, które ukończyły treningi 

umiejętności społecznych (w ramach programów 

aktywności lokalnej), przez co podniosły swoje 

umiejętności społeczne 

19 28 11 39 205,26% 

18 
Liczba osób, które nabyły kompetencje  

w zakresie wykonywania pracy jako 

wolontariusze w ramach klubu wolontariusza 

4 11 4 15 375% 

19 
Liczba osób, które uzyskały wsparcie od innych 

osób w podobnej sytuacji poprzez spotkania 

grup samopomocowych. 

11 29 8 37 336,36% 

 

Jak wskazują powyższe dane, działania realizowane w ramach kontraktów socjalnych 

miały bardzo szeroki zakres. Skorzystała z nich znacznie szersza liczba uczestników projektu 

niż pierwotnie planowano.  

  

Programy Aktywności Lokalnej 

 

Drugim narzędziem realizacji projektu systemowego były uruchomione  

w 3 dzielnicach Katowic programy aktywności lokalnej realizowane w: Nikiszowcu, 

Szopienicach
34

 i Załężu.  

                                                           
34

 Informacje na temat PCAL Szopienice i Nikiszowiec zostały zaczerpnięte z Uchwał Rady Miasta z dnia 

23.03.2009 nr XXXIX/805/09, XXXIX/806/09, XXXIX/807/09 w sprawie przyjęcia „Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2009 r.” oraz „Programu Centrum Aktywności Lokalnej  

w Nikiszowcu na 2009r” : uchwały dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice „Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2009r” : uchwały dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Katowice. Szczegółowy opis programów dostępny jest w dokumentacji MOPS Katowice. 
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Warto zauważyć, że środki na realizację projektu systemowego pozwoliły po raz 

pierwszy na pracę ze społecznością lokalną na taką skalę, a co za tym idzie na 

zintensyfikowane kreowanie zmian. 

1. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu (PCAL) 

Czas realizacji projektu 

Program został uruchomiony 01 czerwca 2008 roku.  

 

Cele programu 

Głównym celem programu było podniesienie poziomu aktywności mieszkańców 

dzielnic Nikiszowiec i Janów oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego 

rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających 

osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożone 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Program realizowany jest na terenie dzielnicy 

Nikiszowiec, w pomieszczeniach wynajętych od Parafii św. Anny w Janowie oraz na terenie 

instytucji lokalnych współpracujących z programem. 

Cele szczegółowe programu to: 

 Utrwalenie funkcjonowania w dzielnicy lokalnego centrum aktywności lokalnej, 

służącego poprawie poziomu życia mieszkańców dzielnicy i rozwojowi działań 

samopomocowych; 

 Zwiększenie gotowości mieszkańców dzielnicy do podejmowania aktywności w zakresie 

rozwiązywania problemów lokalnych samodzielnie oraz z wykorzystaniem dostępnych 

zasobów lokalnych i ponadlokalnych;  

 Wzrost kompetencji społecznych mieszkańców dzielnicy; 

 Wsparcie członków społeczności w podejmowaniu inicjatywy na rzecz poprawy swojej 

sytuacji życiowej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej; 

 Zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat ich praw i obowiązków 

oraz sposobów rozwiązywania ważnych problemów życiowych, w tym korzystania  

z mediacji rodzinnych i sąsiedzkich; 

 Przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej 

wśród mieszkańców poprzez włączanie ich do życia społecznego dzielnicy. 
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Opis programu 

W 2009 roku udało się zrealizować założenia programowe. W ramach instrumentów 

aktywnej integracji udzielono wsparcia 16 uczestnikom programu oraz ich otoczeniu.  

W szczególności: 

 Kontynuowano rozpoczęte w 2008 roku prowadzenie Punktu Informacji Obywatelskiej 

(PIO), w ramach którego udzielano informacji o prawach i uprawnieniach służących 

przywróceniu samodzielności życiowej, a także specjalistycznych porad prawnych, 

psychologicznych i socjalnych. W okresie od stycznia do grudnia 2009 udzielono łącznie 

około 360 porad, co daje średnią 30 porad miesięcznie (dwukrotnie większą od 

zakładanej); 

 Zrealizowano 2 treningi umiejętności społecznych dla aktywnych mieszkańców oraz dla 

osób pragnących podjąć aktywność zawodową. Ze wsparcia w postaci TUS skorzystało 

łącznie 14 osób; 

 Zrealizowano szkolenie dla animatorów, liderów i partnerów społecznych, którego 

tematem wiodącym była współpraca i motywowanie mieszkańców do udziału w życiu 

społecznym dzielnicy. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób; 

 Zorganizowano 5 spotkań grupy samopomocowej. Z tej formy wsparcia skorzystało 

łącznie 20 osób (średnio 5 osób na spotkanie). 

  

W zakresie działań środowiskowych, będących istotą oddziaływania w przypadku 

projektu realizowanego w Nikiszowcu zrealizowano następujące: 

1) Zrealizowano przy współudziale społeczności 3 duże imprezy integracyjno  

– promocyjne: 

 Europejskie Święto Sąsiadów w dniu 06.06.2009r., w którym uczestniczyło ok. 100-150 

mieszkańców; 

 Odpust u Świętej Anny w dniu 26.07.2009r., w którym uczestniczyło ponad 1000 osób; 

 II Jarmark na Nikiszu w dniu 06.12.2009r., w którym uczestniczyło ok. 2000 osób. 

 

Wszystkie imprezy były koordynowane, finansowane i logistycznie prowadzone przez 

pracowników PCAL Nikiszowiec i współpracujących z Programem mieszkańców. 

2) Przeprowadzono 11 spotkań ze społecznością lokalną, dotyczących rozwiązywaniu 

podstawowych problemów i organizacji imprez integracyjnych. W spotkaniach 

uczestniczyło średnio 12 osób. 
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3) Współorganizowano 2 spotkania mieszkańców z Prezydentem Piotrem Uszokiem 

(04.03.2009 i 11.05.2009). 

4) Zorganizowano spotkania z udziałem mieszkańców i Policji (12.03.2009 i 22.09.2009) 

oraz lokalnych przedsiębiorców (12.03.2009) dotyczące problemu poprawy 

bezpieczeństwa w dzielnicy.  

5) Zrealizowano cykl 10 zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci pochodzących  

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia tych rodzin  

– „Z Mopsikiem bezpieczniej”. W Programie uczestniczyło 25 dzieci. 

6)  Wsparto inicjatywy mieszkańców Nikiszowca, służące przeciwdziałaniu zjawiskom 

marginalizacji społecznej. Udzielono pomocy m.in. w: 

 zakupie sadzonek, narzędzi ogrodniczych,  

 ram do prezentacji prac i fotografii, 

 zorganizowano warsztaty plastyczne dla mieszkańców, w ramach których także 

zakupiono artykuły plastyczne, 

 zorganizowano I Jarmarkowy Turniej Piłkarski w grudniu 2009 roku, w którym 

uczestniczyło ok. 200 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 53, 

 Zrealizowano z mieszkańcami Akcję Czyste Komzony, podczas której umyto mury 

nikiszowieckiego rynku pobazgrane farbą przez pseudokibiców.  

7) Zorganizowano 3 spotkania edukacyjne, w tym 2 bezkosztowo. W spotkaniach 

uczestniczyło od 15 do 25 osób. 

8) Prowadzono tablicę ogłoszeń w dzielnicy, na której prezentowano ciekawe inicjatywy 

lokalne oraz promowano projekt systemowy i ideę aktywnej integracji. 

 

W jednym z wywiadów prasowych Prezydent Katowic Piotr Uszok określił 

społeczność Nikiszowca, – że w zakresie aktywności „bije na głowę wszystkie inne 

katowickie społeczności”. Takie postawy, które pojawiły się od momentu rozpoczęcia 

realizacji PCAL Nikiszowiec, to w dużej mierze zasługa realizatorów Programu. Tenże 

wzrost aktywności stanowi o skuteczności oddziaływań realizowanych w ramach Programu  

i uzasadnia zaangażowanie miasta w procesy rozwoju społeczności lokalnych, w tym  

w realizację programów aktywności lokalnej. 
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2. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach 

Centrum Aktywności Lokalnej to określony sposób działania, którego celem jest 

aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca 

i lokalnej grupy, uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom  

w pomaganiu samym sobie. 

Program realizowany jest na terenie dzielnicy Szopienice w pomieszczeniach MOPS, 

– w salach szkoleniowych i pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku przy ul. 

Krakowskiej 138 oraz pomieszczeniach udostępnianych przez partnerów przy realizacji 

projektu. 

 

Czas realizacji programu 

Prowadzony jest od czerwca 2008 roku.  

 

Cele programu 

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców 

dzielnicy Szopienice oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania 

ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby dorosłe 

oraz dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Cele operacyjne to: 

 Opracowanie lokalnej mapy potrzeb społeczności lokalnej przy ul. Morawa;  

 Zwiększenie dostępności mieszkańców do korzystania z bezpłatnej oferty kulturalnej oraz 

organizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży w dzielnicy; 

 Zwiększenie gotowości mieszkańców (dorosłych i młodzieży) do podejmowania 

aktywności w zakresie rozwiązywania samodzielnie, pozainstytucjonalnie problemów 

lokalnych, w tym w szczególności problemów społecznych, z jakimi się borykają. 

Przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej 

wśród mieszkańców dzielnicy, w tym dzieci i młodzieży, wzrost kompetencji 

społecznych; 

 Wsparcie członków społeczności w podejmowaniu aktywności na rzecz poprawy swojej 

sytuacji życiowej oraz poprawy standardów życia w dzielnicy; 

 Przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej 

wśród mieszkańców dzielnicy, w szczególności korzystających z pomocy MOPS; 

 Wzrost kompetencji społecznych mieszkańców dzielnicy. 
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W 2009 roku programem objęto 38 osób, z czego 32 zaliczyły wymagane instrumenty 

aktywnej integracji. Zrealizowano następujące zadania: 

 przeprowadzono badanie ankietowe w celu diagnozy problemów z mieszkańcami ulicy 

Morawa, 

 utworzono Klub Wolontariusza „Szansa”, w ramach którego pracowało 134 

wolontariuszy,  

 swoją działalność kontynuowały 2 grupy samopomocowe: dla matek samotnie 

wychowujących dzieci, w której uczestniczyło 10 osób oraz lokalnych liderów – 18 osób, 

 swoje spotkania rozpoczęła grupa wsparcia dla aktywnej młodzieży w wieku 15-19 lat,  

w której uczestniczyło 15 osób, 

 przeprowadzono poradnictwo grupowe dla uczestników grup samopomocowych,  

z poradnictwa skorzystało 20 osób, 

 przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne dla 37 osób, 

 przeprowadzono spotkania integracyjno – szkoleniowe dla wolontariuszy, w których 

wzięło udział 24 osób, 

 zorganizowano treningi umiejętności społecznych, z których skorzystały 34 osoby. 

 

W ramach działań środowiskowych zrealizowano:  

 szkolenie z metod animacji, w którym uczestniczyło 14 osób,  

 zajęcia z konstruktywnego spędzania czasu wolnego, w których wzięło udział 9 osób, 

 zajęcia edukacyjno – integracyjno-muzyczne, w których wzięło udział 20 osób, 

 zajęcia integracyjno-edukacyjne dla aktywnej młodzieży, z których skorzystało 66 osób, 

 zorganizowano wyjazd integracyjny dla aktywnej młodzieży oraz uczestniczek grupy 

samopomocowej do Olsztyna/k. Częstochowy na Festiwal Twórczości Abstynenckiej,  

w wyjeździe wzięło udział 18 osób wraz opiekunem, 

 przeprowadzono cykl 10 zajęć profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci „Z Mopsikiem 

bezpieczniej”, którym objęto 8 dzieci, 

 zorganizowano wyjazd integracyjny do teatru, w którym wzięło udział 38 osób, 

 przeprowadzono spotkania z mieszkańcami dzielnicy, w których wzięły udział 83 osoby, 

 zorganizowano zajęcia edukacyjno-kulturalne, w ramach których utworzyła się amatorska 

grupa teatralna, w zajęciach uczestniczyło 31 osób, 
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 zorganizowano wyjścia integracyjne dla aktywnych mieszkańców, młodzieży, dzieci oraz 

wolontariuszy, z wyjść integracyjnych skorzystały 84 osoby - wyjścia do pizzerii oraz 32 

osoby – wyjścia do kina,  

 zorganizowano II Trzeźwościowy Festyn Rodzinny dla ok. 200 osób, 

 zorganizowano lokalną imprezę integracyjno – sportową, w której wzięło udział ok. 200 

osób, 

 zorganizowano lokalną imprezę integracyjną dla najmłodszych, w której wzięło udział ok. 

120 osób. 

Ponadto w ramach PCAL Szopienice wspierano mieszkańców dzielnicy  

w podejmowanych inicjatywach tj.:  

 Pomaluj swój świat – malowanie drzwi na basen w Gimnazjum nr 13; 

 Pomaluj swój świat II – malowanie ściany; 

 Popołudniowa kawa przy dźwiękach Boolywoodu – impreza integracyjna zorganizowana 

przy wsparciu PCAL Szopienice przez młodzież ze Środowiskowego Klubu 

Młodzieżowego dla mieszkańców ulicy Krakowskiej 136, dzieci ze Świetlicy 

Środowiskowej nr 2 oraz podopiecznych domu noclegowego; 

 Zróbmy coś dla siebie i innych – nauka robienia biżuterii zorganizowana przez panie  

z grupy samopomocowej;  

 I amatorski turniej tenisa stołowego - impreza zorganizowana przy wsparciu 

pracowników PCAL przez mieszkańców Osiedla Bagno; 

 Wystawa kiczu – wystawa zorganizowana przez młodzież z Gimnazjum nr 13, która 

wzięła udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę młodzieżową; 

 Wystawa fotografii „Szopienice oczami nastolatków” – wystawa zorganizowana przez 

laureatów konkursu na najciekawszą inicjatywę młodzieżową; 

 Andrzejki – Łączenie Pokoleń II – już druga tak duża inicjatywa lokalnych liderów 

działających w ramach PCAL Szopienice, w Andrzejkach wzięło udział ponad 100 osób, 

 wydawanie odzieży – inicjatywa młodzieży z Gimnazjum nr 13; 

 Mikołaj na bagnie – kolejna inicjatywa mieszkańców Osiedla Bagno; 

 Mikołajki grupy samopomocowej dla matek samotnie wychowujących dzieci – Panie  

z grupy samopomocowej zrealizowały inicjatywę - imprezę integracyjną dla własnych 

dzieci, a także dzieci ze Świetlicy Środowiskowej nr 2; 

 Europejski Dzień Sąsiada – inicjatywa mieszkańców ulicy Morawa oraz lokalnych 

liderów.  
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Wszystkie inicjatywy podejmowane przez mieszkańców i wolontariuszy były 

wspierane przez pracowników PCAL Szopienice oraz współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

3. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 

 

Czas realizacji projektu 

Program realizowany jest od 01 lipca 2009 roku.  

 

Cele programu 

Jego głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy 

Załęże oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów 

społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby znajdujące się  

w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Cele operacyjne programu to: 

 Opracowanie mapy zasobów i potrzeb obszaru objętego oddziaływaniem PCAL Załęże; 

 Wsparcie członków społeczności w podejmowaniu aktywności na rzecz poprawy swojej 

sytuacji życiowej oraz standardów życia w obszarze objętym oddziaływaniem PCAL 

Załęże;  

 Zwiększenie umiejętności mieszkańców w zakresie rozwiązywania samodzielnie 

problemów lokalnych, w tym w szczególności problemów społecznych, z jakimi borykają 

się m.in. klienci pomocy społecznej; 

 Rozwój współpracy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz 

zwiększenia wspólnej aktywności w zakresie rozwiązywania problemów obszaru objętego 

oddziaływaniem PCAL Załęże. 

 

Opis programu 

Program realizowany jest w części dzielnicy Załęże tj. fragment ulicy Gliwickiej 

ograniczonej ulicami Zarębskiego i Bocheńskiego wraz z bocznymi ulicami tj. Marcina, 

Anioła, Gminną, Ondraszka, Klimczoka, Wolnego. Program realizowany jest  

w pomieszczeniach parafialnych Parafii Św. Józefa, ul. Gliwicka 76.  

W ramach programu zrealizowano następujące zadania:  

 zdiagnozowano potrzeby dzielnicy na podstawie ankiet oraz danych statystycznych 

różnych instytucji przybliżających sytuację na terenie dzielnicy,  
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 zorganizowano spotkania ze społecznością lokalną oraz grupą samopomocową, których 

celem była integracja mieszkańców oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej  

w dzielnicy, 

 nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach,  

 w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach zorganizowano zajęcia, których celem było 

zapoznanie uczniów klas 5 i 6 z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkanie poprowadziły wolontariuszki z ramienia Regionalnego Centrum Wolontariatu 

współpracujące z PCAL Załęże oraz ratownik medyczny. Został przeprowadzony w tych 

klasach konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

 Festyn Integracyjny dla społeczności lokalnej pod hasłem „Załęże twoje miejsce na 

świecie” (ok. 200 osób) organizowany w dniu 19.09.2009 roku na terenie Parafii Św. 

Józefa. W ramach zawiązanego partnerstwa lokalnego z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi  odbył się szereg występów – wychowanków Świetlicy Środowiskowej nr 

3, sekcji Miejskiego Domu Kultury w Załężu oraz Szkoły Podstawowej nr 20, prezentacja 

multimedialna „Załęże wczoraj i dziś” przedstawiona przez pracownika Biblioteki 

Miejskiej w Załężu, konkurs gwary śląskiej. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej 

Policji  

w Katowicach przeprowadzili pokaz umiejętności psów policyjnych. Dzięki współpracy  

z Państwową Strażą Pożarną na festynie obejrzeć można było bojowy wóz straży 

pożarnej, którego prezentację prowadzili strażacy Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. 

Odbył się także konkurs plastyczny „Moja wymarzona dzielnica Załęże”. Na stoiskach 

biblioteki oraz Poczty Polskiej kupić można było książki oraz karty okolicznościowe. 

Atrakcją dla dzieci i młodzieży była możliwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej 

oraz batutu. Do organizacji festynu włączyli się również sponsorzy – Piekarnia 

„Wocławek”, firma „Opal”, Piekarnia „Gogolok”, Hotel „Załęże”. W organizację w 

znacznym stopniu włączyły się również wolontariuszki z ramienia Regionalnego Centrum 

Wolontariatu oraz członkowie społeczności lokalnej dzielnicy. 

 2 dniowe szkolenie wyjazdowe w ramach PCAL Załęże do Korbielowa - tematyką 

szkolenia było omówienie zasad prowadzenia animacji lokalnej oraz metody CAL. 

W szkoleniu wziął udział Koordynator PCAL Załęże wraz z osobą prowadzącą szkolenie 

oraz 7 aktywnych członków grupy samopomocowej, spośród których wyłoniono  

3 aktywnie działających liderów społeczności lokalnej,  
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 cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci z klas pierwszych ze Szkoły 

Podstawowej nr 20 przy ul. Zarębskiego 2 „Z Mopsikiem bezpieczniej”. Program 

zrealizowany został w okresie od 07.10.09 do 25 11.09 w łącznym wymiarze 10 

godzinnych spotkań. W zajęciach uczestniczyło 21 uczniów jednej z pierwszych klas. 

Cele programu nastawione były na poprawę bezpieczeństwa społecznego dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym oraz wzrost świadomości dzieci w zakresie dbania o własne 

bezpieczeństwo,  

 realizowano usługi poradnictwa specjalistycznego prawnego i psychologicznego, 

 zorganizowano Trening Umiejętności Społecznych z zakresu ról rodzica, opieki nad 

dziećmi oraz prawidłowych kontaktów interpersonalnych, który zakończyły 4 osoby. 

Trening realizowany był w dniach 20-22 października 2009 roku w łącznym wymiarze 10 

godzin,  

 Trening Umiejętności Społecznych dla uczestników PCAL Załęże w ilości dwóch spotkań 

w łącznym wymiarze 10 godzin. Zgodnie z umową zakres treningu obejmował 

zagadnienia związane z aktywizacją społeczno-zawodową i ukierunkowaniem  

w poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych. W formie treningu wsparciem zostało 

objętych 5 osób. Współpraca z uczestnikami TUS realizowana była w oparciu o zajęcia 

warsztatowe i interaktywne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

 zorganizowano 2 spotkania edukacyjne dla przedstawicieli instytucji lokalnych na temat 

aktywizowania społeczności lokalnej. W spotkaniu łącznie z pracownikami PCAL Załęże 

uczestniczyło 15 osób. Wspólnie z uczestnikami spotkania dokonano ustaleń w sprawie 

stworzenia biuletynu internetowego, który ma być źródłem dostępu do najnowszych 

informacji na temat działań z okręgu Załęża i tym samym pozwoli na efektywne działania 

zmierzające do poprawy funkcjonowania i wizerunku dzielnicy, 

  zorganizowano spotkanie integracyjne „opłatkowe” dla partnerów lokalnych i aktywnych 

mieszkańców dzielnicy Załęże. W spotkaniu wzięło udział 27 osób (5 aktywnych 

członków grupy samopomocowej dla liderów PCAL Załęże, 20 przedstawicieli instytucji  

i organizacji pozarządowych działających w dzielnicy oraz pracownicy PCAL Załęże), 

 wyjazd integracyjny, w dniach 04 - 06.12.2009 roku dla młodzieży i aktywnych 

mieszkańców (dla ok. 13 osób). Wyjazd integracyjny odbył się zgodnie ze specyfikacją. 

W wyjeździe wzięło udział 11 aktywnych członków grupy samopomocowej dla liderów 

PCAL Załęże oraz Koordynator PCAL Załęże. 
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Usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej w ramach projektu „Damy radę – 

program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach ” 
 

Czas realizacji  

Przedsięwzięcie realizowane jest od września 2007 roku przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Do maja 2008 r. działalność Inkubatora finansowana była przy 

wykorzystaniu środków programu IW EQUAL i dotyczyła przede wszystkim tworzenia 

nowych podmiotów w obszarze gospodarki społecznej od momentu poszukiwania niszy na 

rynku aż do przygotowania dokumentów i pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych 

do założenia nowego podmiotu. Od czerwca 2008 roku, zasadniczą część działalności 

Inkubatora stanowi zaangażowanie w realizację projektu systemowego MOPS Katowice.  

 

Odbiorcy działań 

Inkubator Gospodarki Społecznej to przedsięwzięcie służące wspieraniu osób 

będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Opis działania 

 Realizację zadań rozpoczęto od opracowania planu działania i narzędzi do 

wykorzystania podczas konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych. W rezultacie powstał 

katalog instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu 

systemowego. Pracownicy Inkubatora Gospodarki Społecznej w okresie od końca marca do 

grudnia 2009 roku przeprowadzili łącznie 588 konsultacji, których całkowity czas trwania 

wyniósł ponad 1410 godzin. W konsultacjach wzięło udział 87 uczestników projektu 

systemowego. Pomyślnie – tj. uczestnicząc, co najmniej w 2/3 planowanego czasu trwania 

konsultacji – udział ukończyło i otrzymało zaświadczenie 79 beneficjentów. 

Postęp świadczenia usług Inkubatora był na bieżąco monitorowany, a koordynator 

Inkubatora uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego. 

Tak jak w latach ubiegłych, prowadzone przez konsultantów zajęcia cechowały: 

 indywidualne podejście – dostosowanie zakresu i sposobu pracy do potrzeb pojedynczego 

uczestnika, 

 podejście partnerskie – jeden klient = jeden konsultant, 

 umieszczenie problemu braku pracy w szerokim kontekście: sytuacji rodzinnej, życiowej, 

zdrowotnej, finansowej. 
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Nowością było zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników projektu w trakcie ich 

uczestnictwa w usługach Inkubatora. Do realizacji tego zadania, w trybie zapytania 

ofertowego, wybrano zewnętrzny podmiot. 

  Niezależnie od aktywności Inkubatora w projekcie systemowym, prowadzone były 

również konsultacje dla wszystkich mieszkańców Katowic. Łącznie odbyło się ponad 20 

konsultacji indywidualnych dla mieszkańców Katowic – osób bezrobotnych poszukujących 

zatrudnienia, osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej lub 

społecznej i/lub pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych na działalność gospodarczą  

i społeczną. 

 

Osiemnastka w sieci 

 

Czas realizacji projektu 

 Rok 2009. 

 „Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”, to 

projekt współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Partnerzy 

Projektodawcami projektu, w którego realizację katowicki MOPS włączył się  

w listopadzie 2008 roku, były trzy organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego: 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej z Chorzowa i Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z Katowic. 

Realizacja przypadających na MOPS zadań w projekcie została powierzona zespołowi 

Inkubatora Gospodarki Społecznej powiększonemu o dwoje oddelegowanych w tym celu do 

tegoż zespołu pracowników chorzowskiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. 

 

Cele projektu 

Cele projektu zdefiniowane były na kilku poziomach. W projekcie powstało 18 

zlokalizowanych na obszarze południowej Polski inkubatorów, które stanowiły centra 

profesjonalnego wsparcia dla powstających lub małych i działających ze stosunkowo 

niewielką dotąd skutecznością organizacji pozarządowych. Każda z przystępujących 

organizacji lub grup inicjatywnych we współpracy z pracownikami projektu analizowała 

swoje możliwości rozwojowe, określała istniejące bariery, definiowała cele i kreśliła 
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indywidualną ścieżkę rozwoju organizacji. Jednak głównym celem projektu była promocja 

idei federalizacji organizacji pozarządowych i doprowadzenie do współpracy (usieciowienia) 

organizacji skupionych wokół każdego z inkubatorów. 

 Uzyskane rezultaty 

Efekty pracy Inkubatora Trzeciego Sektora działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Katowicach: 

 podpisano porozumienia o współpracy z 18 organizacjami pozarządowymi, 

 zorganizowano 7 szkoleń dwudniowych i 1 szkolenie jednodniowe o tematach: 

„Fundraising, sponsoring oraz dotacje – skuteczne metody pozyskiwania funduszy na 

działalność organizacji pozarządowych”; „Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek”, 

„Zarządzanie organizacją pozarządową”; „Księgowość i controling w organizacjach 

pozarządowych”, „Podstawy zarządzania projektem”; „Współpraca i partnerstwo 

lokalne”; „Public Relations dla organizacji pozarządowych”; „Pozyskiwanie funduszy na 

działalność organizacji pozarządowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez 

organizacje pozarządowe”, w których wzięło udział 125 osób z 30 organizacji 

pozarządowych,  

 przeprowadzono 46 spotkań konsultacyjnych dla członków organizacji pozarządowych,  

w tym 25 spotkań miało postać doradztwa specjalistycznego w obszarach księgowości, 

pozyskiwania środków na działalność oraz projektowania stron internetowych, 

 zorganizowano 5 spotkań sieciujących organizacje zrzeszone w Inkubatorze Trzeciego 

Sektora, w tym jedno w formie wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu i Fundacji „Być 

Razem” w Cieszynie, 

 podpisano „Porozumienie na rzecz Lokalnej Sieci Współpracy Organizacji 

Pozarządowych”, którego sygnatariuszami było 5 organizacji zrzeszonych w Inkubatorze 

oraz nasz ośrodek, 

 MOPS Katowice przystąpił również – jako członek wspierający – do Porozumienia Sieci 

Inkubatorów Trzeciego Sektora, która będzie pełnić rolę rzecznika organizacji 

pozarządowych we współpracy międzysektorowej. 

 

 Z różnych form wsparcia, oferowanych przez Inkubator Trzeciego Sektora, 

skorzystało 75 członków, pracowników i wolontariuszy 34 organizacji pozarządowych.  
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 Podsumowanie dobrych praktyk realizowanych przez MOPS w Katowicach 

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest instytucją aktywnie 

działającą na rzecz ograniczania zakresu wykluczenia społecznego w mieście Katowice.  

W realizacji zadań wykorzystuje wszelkie dostępne środki finansowe, nie ograniczając się 

jedynie do środków pozyskanych z budżetu państwa czy też gminy. Dzięki wsparciu Unii 

Europejskiej od 2008 roku. Ośrodki Pomocy Społecznej w Polsce mogą korzystać ze środków 

unijnych – w ramach projektów systemowych i realizować zadania nakierowane na wsparcie 

osób w trudnej sytuacji życiowej. Pula środków przeznaczonych na ten cel w latach 2007 

-2013 jest największa w historii Unii Europejskiej – pozwala nie tylko rozwinąć realizowane 

dotychczas formy wsparcia, ale ponadto poszerzyć ofertę Ośrodków Pomocy Społecznej  

o dotychczas mało lub wcale nie wykorzystywane narzędzia/formy wsparcia. Szansę tę 

wykorzystuje również MOPS Katowice.  

Zmiany w pomocy społecznej (dzięki wsparciu UE) mają charakter rewolucyjny  

– wpłyną diametralnie na przestrzeni najbliższych lat na wzbogacenie możliwości działania,  

a co za tym idzie na wizerunek pomocy społecznej. 

Doświadczenia płynące z realizacji projektów współfinansowanych z EFS wskazują, 

że warto podejmować trudy ich przygotowania i realizacji. Wzbogaca to ofertę Ośrodka 

skierowaną do klientów, zwłaszcza w zakresie realizacji takich form wsparcia jak: terapie, 

warsztaty, treningi opiekuńczo - wychowawczych, treningi umiejętności społecznych, usługi 

asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej oferowanych w ramach projektu 

systemowego, grupy wsparcia i innych.  

 Doświadczenie wskazuje również, iż promowanie realizowanych zadań korzystnie 

wpływa na funkcjonowanie ośrodka, buduje pozytywny wizerunek, tworzy nowe możliwości 

współpracy na różnych płaszczyznach, z różnymi partnerami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Elżbieta Sokołowska 

Koordynator Projektu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu 

ul. Częstochowska 47 

42-700 Lubliniec 

tel. 34 356 20 05 

e-mail: mopslc@go2.pl 

 

Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa  

wobec wyzwań rynku pracy w gminie Lubliniec 

 

 Termin realizacji projektu 

01.01 – 31.12. 2009 r. 

 

 Cele projektu 

 Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem defaworyzowanej grupy kobiet. Osiągnięcie tego celu 

zakładano zrealizować przy zastosowaniu wytyczonych celów szczegółowych, takich jak:  

 zmniejszenie deficytów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych, 

kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne, w tym uwzględniających 

równość praw kobiet i mężczyzn,  

 uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,  

 zdobycie kluczowych umiejętności społecznych, likwidujące bariery uniemożliwiające 

wejście na rynek pracy, zwłaszcza kobietom.  

 

Wytyczając cele realizatorzy położyli największy nacisk na aktywizację społeczną 

bezrobotnych. To właśnie takie działania korespondują w sposób najbliższy z celami pomocy 

społecznej. Środki unijne w OPS-ach, w pierwszym rzędzie, powinny pomóc ponownie 

wciągnąć zagrożonych wykluczeniem w satelitę głównego nurtu życia społecznego, 

przełamując izolację, wycofanie i rutynę życia codziennego, w które wpadają osoby 

pozostające długookresowo bez pracy. Po pewnym czasie obniżenie statusu społecznego 

skutkuje zaburzeniem funkcjonowania w środowisku lokalnym. Bezrobotni stopniowo tracą 

nadzieję na polepszenie sytuacji bytowej i nabywają umiejętność radzenia sobie  

z wykorzystaniem ograniczonych zasobów, odrzucając własne ambicje i godząc się  

z zaistniałą sytuacją. Obojętnieją na otoczenie, zamykając się i izolując od środowiska. Tak 

powstaje wtórnie wyuczona bezradność i zależność od pomocy OPS. Często te okoliczności 
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sprzyjają także powstawaniu zjawisk patologicznych. To temu zakresowi zaburzeń 

przeciwdziałają służby socjalne Ośrodków Pomocy Społecznej z wykorzystaniem środków 

unijnych.  

 

Uczestnicy projektu 

W projekcie uczestniczyło 15 osób, korzystających z pomocy społecznej, 

bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej. Pośród uczestników - 9 osób to 

adepci eksternistycznego III semestralnego kursu przygotowującego do ukończenia szkoły 

średniej, kontynuujący udział w przedsięwzięciu od 2008 roku, a pozostała szóstka została 

zrekrutowana w nowej edycji w marcu 2009 roku.   

W grupie dominowały kobiety – 13 osób. Wszystkich charakteryzowały niskie lub 

zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, wysoki deficyt kluczowych umiejętności 

społecznych i zawodowych takich jak: umiejętność poruszania się po rynku pracy  

w aktywnym poszukiwaniu ofert, deficyty zdrowotne, umiejętność radzenia sobie  

z konfliktowymi sytuacjami w rodzinie, problemami wychowawczymi, rolą rodzica, w tym 

zaspokajaniem potrzeb psychologicznych dziecka, obowiązkami i konsekwencją posiadania 

rodziny.  

Wybrano tę grupę, gdyż, jak wynika z danych o strukturze bezrobocia w gminie, były 

to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy, przede wszystkim z powodu niskiego 

wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach i bez doświadczenia 

zawodowego. Projektodawcy zakładali, iż planowane działania w optymalny sposób pomogą 

im wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące je na rynku pracy,  

w szczególności poprzez podniesienie ich umiejętności społecznych, zdobycie nowych 

kwalifikacji zawodowych, ustabilizowanie sytuacji rodzinnej, likwidację problemów 

stanowiących przeszkodę w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Długookresowe 

pozostawanie bez pracy zadziałało w stosunku do tych osób w sposób destrukcyjny, rujnując 

ich pewność siebie, motywację, powodując niską samoocenę. Związana z brakiem pracy 

pogarszająca się sytuacja materialna rodzin wpłynęła niekorzystnie na ogólną kondycję 

psychofizyczną tych osób oraz spowodowała narastające uzależnienie się od OPS.  

Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te osoby na margines życia 

społecznego, grożąc ostatecznym wykluczeniem społecznym. Były to osoby, u których 

poziom zagrożenia wykluczeniem był największy i wymagały podjęcia natychmiastowych 

środków zaradczych o wielokierunkowym charakterze. Część z uczestników to młode matki, 
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u których problem ze znalezieniem pracy spotęgowany został dodatkowo niedojrzałością 

emocjonalną i brakiem umiejętności radzenia sobie z rolą rodzica. 

 

Opis projektu 

Zetknięcie i scalenie w jedną grupę – osób ze „starego” i „nowego” naboru 

pokazywało wyraźnie pierwsze pozytywne oddziaływanie projektu na jego uczestników. 

Namawiani, czasem na siłę, motywowani nieustannie i „prowadzeni za rękę” – uczestnicy  

z naboru 2008 roku, kandydaci do zdobycia średniego wykształcenia, w edycji 2009 roku. 

stali się, niepostrzeżenie dla siebie samych - inni. Jak bardzo inni, pokazywało ich 

zachowanie – asertywne, otwarte, pewne siebie i podminowane działaniem, czymś nowym 

wokół. Obyci i odważni, śmiało artykułowali swoje oczekiwania, inicjowali rozwiązania 

napotykanych problemów i trudności, działali wspólnie, wspierając się i dzieląc rolami  

w grupie. W zetknięciu z nowo zrekrutowaną „szóstką” od razu usytuowali samych siebie na 

„uprzywilejowanej” pozycji, trochę rządząc, a trochę matkując nowym. Wyraźnie zauważalne 

było, jak zaprocentowało w ich psychice okazane im zainteresowanie, zindywidualizowane 

podejście, wyłowienie z anonimowego tłumu. Było to możliwe jedynie w kameralnych 

warunkach niezbyt dużego projektu, w którym skupienie zogniskowane jest nadal  

w pierwszym rzędzie na uczestniku, a dopiero potem na administracyjnej stronie projektu.  

Mając doświadczenie i stosowne narzędzia, realizatorzy projektu rozwinęli wachlarz 

wielokierunkowych zindywidualizowanych działań, szczególnie o charakterze 

psychospołecznym. W myśl zasady – najpierw podbudowa, zaplanowano pomoc  

w przemodelowaniu dotychczasowego wzorca myślenia o sobie samym, ponowne 

ugruntowanie asertywnych zachowań i wiary we własne możliwości oraz działania 

niwelujące bariery utrudniające swobodny dostęp do dóbr i usług społecznych. Dopiero  

w drugim etapie uzupełnienie kwalifikacji i w perspektywie zatrudnienie.  

Analizując najczęstsze przyczyny utraty pracy lub niemożność jej znalezienia, można 

stwierdzić, że obok przesłanek niezależnych od samego pracownika, znajdują się deficyty 

natury psychospołecznej: nieumiejętność komunikacji interpersonalnej, brak wyuczonych 

zachowań socjalnych, niepewność, zagubienie, nieumiejętność efektywnego poszukiwania 

ofert, przygotowania dokumentów aplikacyjnych itp. Te braki nakładały się na sytuację 

rodzinną, zwłaszcza kobiet, często młodych matek samotnie wychowujących dzieci. Zbyt 

wczesne, samotne macierzyństwo, brak dobrych wzorców wychowania, pielęgnacji i opieki 

nad dzieckiem, gospodarowania własnym czasem i budżetem, przysparzały dodatkowych 

problemów, stanowiących przeszkodę w zatrudnieniu.  
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Pośród młodszych bezrobotnych dodatkowo barierą zatrudnienia było niskie 

wykształcenie, brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Dlatego też projektodawcy 

wytyczyli 13 uczestnikom ambitny cel – podniesienie wykształcenia do poziomu szkoły 

średniej. Realizacja zaplanowana została na 1,5 roku, gdyż tyle trwał trzysemestralny kurs 

przygotowujący do egzaminów końcowych, w tym matury. Wyzwanie ambitne i niezwykle 

trudne. Przedział wiekowy przyszłych uczniów ogromny: od dwudziestolatków do 

pięćdziesięciotrzy- letniej uczennicy z ogromnym samozaparciem i ambicją. U niektórych 

zapał trwał do pierwszej sesji egzaminacyjnej, inni twardo brnęli coraz dalej, radząc sobie ze 

zmiennym szczęściem, ale nie poddając się. Zespół towarzyszył „uczniom” nawet podczas 

egzaminów, trzymając kciuki pod drzwiami sal egzaminacyjnych, poszukiwał, przy co 

trudniejszym egzaminie, chętnych do pomocy korepetytorów, sprawdzał obecność na 

zajęciach sumienniej niż sami wykładowcy, mobilizował, sekundował, podnosił na duchu, 

przeżywał porażki, ale też i często bywał dumny, jak niejeden rodzic. W październiku 2009 

roku odbyła się ostatnia sesja egzaminacyjna, do której przystąpiło ośmioro uczestników tego 

przedsięwzięcia. Niektórzy, z uwagi na poprzednio niezaliczone próby, ostatecznie się 

poddali. W grze o lepsze wykształcenie zostało pięcioro podopiecznych, którzy twardo, nie 

tracąc rezonu, przystąpili w lutym 2010 roku do sesji poprawkowej. To właśnie ta „5”  

– cztery panie i jeden pan, być może wkrótce przystąpi do matury. Dla wszystkich, zarówno 

uczestników, jak i samego zespołu było to ogromnie ważne i podniosłe doświadczenie.  

Kontynuując ambitne wyzwania, w 2009 roku w projekcie zaplanowane zostały 

warsztaty „Szkoła rodzica”- autorski pomysł Zespołu Projektowego. Na bazie doświadczeń 

ośrodka z pracy z młodymi matkami, zrodził się pomysł, aby dla tych niewydolnych 

wychowawczo, nieradzących sobie z rolą rodzica, często samotnie wychowujących dziecko 

kobiet, poprowadzić intensywne warsztaty uczące pielęgnacji, prawidłowej opieki  

i wychowania dzieci w młodszym wieku, począwszy od niemowlaków. Panele szkoleniowe 

obejmowały takie zagadnienia jak między innymi: pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 

optymalne żywienie i profilaktyka zdrowotna, działania opiekuńcze, potrzeby dziecka, rola 

rodzica, budowanie dobrych relacji i więzi rodzinnych, poszanowanie godności i odrębności 

dziecka, rozbudzanie zainteresowań i wspólne spędzanie czasu. Wiele godzin poświęcono na 

przyswojenie zagadnień wychowawczych, takich jak bezkonfliktowe rozwiązywanie 

problemów, niwelowanie niepożądanych zachowań, uszanowanie prawa dziecka do własnych 

decyzji, planowanie zajęć, egzekwowanie obowiązków. Poruszono kwestie wzajemnych 
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relacji w rodzinie, wspólnego z partnerem dzielenia się obowiązkami, itp. Część szkoleniowo 

– warsztatową zakończył wspólny z dziećmi wyjazd do opolskiego ZOO.  

Warsztaty okazały się kapitalnym pomysłem, tematyką trafiły na ogromne 

zapotrzebowanie młodych matek. Niestety nie skorzystali z tej propozycji młodzi ojcowie, co 

pokazuje jak mocno zakorzenione są w świadomości stereotypy dotyczące podziału ról  

w związkach. Tej bariery nie udało się przekroczyć, jednakże mamy przekonanie, że 

umiejętności i nowa wiedza kobiet, matek, będących w stałych związkach, pośrednio trafi za 

ich pomocą do świadomości ojców. Z relacji uczestniczek warsztatów wiemy, że tematyka 

szkolenia była jak najbardziej przydatna i wykorzystywana jest w pewnych zakresach w życiu 

codziennym tych rodzin.  

Zdajemy sobie sprawę jako organizatorzy, że nie cała przekazana wiedza zostanie 

przyswojona, zaakceptowana i zastosowana, ale uważamy, iż równie ważna jest refleksja, 

świadomość istnienia zjawisk, problemów, rozwiązań, które na warsztatach zostały dogłębnie 

omówione, przedstawione i zanalizowane. Uczestniczki miały możliwość zetknięcia się  

z nowymi, ciekawymi rozwiązaniami, dotknęły zagadnień i aspektów wychowawczo- 

psychologicznych, których istnienia i wagi być może dotychczas nie były świadome.  

„Szkoła rodzica” to pomysł, który chcemy rozwijać, pogłębiać i adresować do coraz 

szerszej grupy odbiorców, naszych podopiecznych, ale nie tylko. Pozytywne opinie naszych 

uczestniczek, ich aktywność na zajęciach, zainteresowanie tematyką i żywe reakcje 

rozbudziły w środowisku lokalnym duże zainteresowanie warsztatami. To dowód, że istnieje 

ogólnospołeczne zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.  

Uzyskane rezultaty 

Działanie projektowe, samo w sobie emocjonujące, ale przede wszystkim 

pracochłonne, potwierdziło nasze obserwacje, iż wszechstronnie prowadzona praca socjalna, 

wsparta nowymi, kosztownymi, ale przynoszącymi efekty narzędziami, indywidualne 

podejście i poświęcony czas, procentują znakomicie, budząc ludzi do działania, do podjęcia 

jeszcze raz gry o swoje nowe „ja”. Kluczem do sukcesu okazał się kameralny charakter tego 

Projektu, gdzie pracownik socjalny stawał się dla uczestnika osobistym trenerem, mentorem, 

który przy udziale kontraktu socjalnego pomagał od nowa zhierarchiwizować cele,  

a następnie je zrealizować. W ośrodkach mamy bowiem do czynienia z bezradnością,  

z ludźmi, którzy nie potrafią radzić sobie w życiu sami. Jesteśmy po to, aby tę bezradność 

przełamywać. Nie wszyscy od razu znajdą swoje nowe miejsce w życiu i osiągną cel  

w postaci stałego zatrudnienia. Jednakże poprzez odpowiednio do zapotrzebowania rynku 
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pracy, dobrane szkolenia zawodowe i pracę nad mentalnością uczestników udaje się odnieść 

satysfakcjonujące efekty pracy. Mamy przykład osób, które zainspirowane przez działania  

w projekcie zaryzykowały i otworzyły własną działalność gospodarczą, inne po trafnym 

szkoleniu zawodowym i odbytej praktyce uzyskały zatrudnienie na bazie nowo zdobytych 

kwalifikacji. Kilkoro otrzymało oferty pracy i podjęło zatrudnienie. Pozostałych uczestników 

po zakończonym udziale, stale monitorujemy, aby nie zaprzepaścić zbudowanego kapitału. 

Obserwujemy ich aktywność na rynku ofert.  

Konkluzję dotychczasowych doświadczeń i obserwacji zespołu projektowego można 

zawrzeć w stwierdzeniu, że barierą w satysfakcjonującym zatrudnieniu jest wykształcenie  

i kwalifikacje. Niestety, nie wszyscy nasi bezrobotni podopieczni są w stanie zniwelować te 

trudności z uwagi na oczywisty brak predyspozycji, problemy w nauce, brak zdolności itp. 

Nie mając lepszego (wyższego) wykształcenia, nie sięgną nigdy po wysokospecjalistyczne 

kursy zawodowe, dające szansę na lepsze stanowisko i wyższe wynagrodzenie, gdyż 

zazwyczaj udział w nich wymaga wyższego niż podstawowe, wykształcenia oraz zakres 

tematyczny tych kursów często przekracza możliwości poznawcze naszych klientów. Mogą 

oni jednak nabyć umiejętności przydatne i poszukiwane na rynku pracy i znaleźć stałe 

zatrudnienie, zapewniające samodzielność. Natomiast zastosowane w projektach szkolenia, 

kursy, warsztaty przyswajające wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji 

psychospołecznych w sposób wyraźny pozwalają podwyższyć standard i jakość ich życia oraz 

usunąć bariery uniemożliwiające swobodny dostęp do wszelkich dóbr i usług społecznych. 

Edukacyjno – społeczna ranga projektów realizowanych w OPS-ach jest więc przeogromna  

i silnie modyfikująca jakość życia lokalnych społeczności. 
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Beata Marchewka 
Pracownik Socjalny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie 

ul. Samorządowa 1 

42-233 Mykanów 

tel. 34 328 80 23 

e-mail: gops@mykanow.pl 

 

Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w gminie Mykanów 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie realizuje projekt systemowy PO 

KL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Powrót na rynek pracy długotrwale 

bezrobotnych w Gminie Mykanów” od 2008 roku.  

Gmina Mykanów jest gmina wiejską położoną w powiecie częstochowskim i składa 

się z 24 sołectw z 41 wsiami i przysiółkami: Adamów, Antoniów, Dudki, Florków, 

Grabówka, Jamno, Kokawa, Kolonia Wierzchowisko, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica 

Lechowa, Lemańsk, Lubojenka, Lubojna, Łochynia, Mykanów, Nowa Rybna, Nowy 

Broniszew, Nowy Kocin, Osiny, Pasieka, Przedkocin, Radostów, Radostów Kolonia, 

Rusinów, Rybna, Stary Broniszew, Stary Cykarzew, Stary Kocin, Topolów, Tylin, 

Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Biedrzyńska.  

Gminę Mykanów zamieszkuje 14 310 osób. Z informacji uzyskanych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Częstochowie wg stanu na dzień 01.12.2009 roku wynika, iż liczba 

bezrobotnych z terenu gminy Mykanów wyniosła 453 osoby (w tym 206 kobiet), to o 79 osób 

więcej w porównaniu ze stanem na dzień 01.01.2009r. Bezrobotni są jednocześnie klientami 

GOPS w Mykanowie. W roku 2009 ogółem z pomocy GOPS-u skorzystało 294 rodziny 

(źródło: MPiPS - 2009). Łączna liczba klientów pomocy społecznej wyniosła na koniec 2009 

roku 301 osób, co stanowi 2,1% mieszkańców (źródło: MPIPS 2009). Analiza dokumentacji 

294 rodzin korzystających z pomocy tut. GOPS wskazuje na trudną sytuację osób 

pozostających bez pracy. Osoby te najczęściej posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, niskie 

wykształcenie oraz nie mają doświadczenia zawodowego.  

Kluczowym problemem w procesie aktywizacji społecznej mieszkańców objętych 

opieką GOPS w Mykanowie jest pogłębiające się zjawisko wykluczenia społecznego, na 

którego pogłębienie wpływ ma głównie ubóstwo powiązane ze zjawiskiem uzależnienia od 

pomocy społecznej. Spośród 301 osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka, 72 osoby to 

podopieczni, którzy korzystają z niej długotrwale. 
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           Uczestnicy projektu 

Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Mykanów, 

korzystające z pomocy społecznej i będące w wieku aktywizacji zawodowej (15-65 lat).  

W roku 2008 uczestnikami było 3 mężczyzn oraz 6 kobiet, w 2009 roku w projekcie 

uczestniczyło 15 kobiet, zaś w 2010 roku planowany jest udział 12 kobiet.  

Klientami GOPS-u w Mykanowie są głównie kobiety. To one ubiegają się  

o otrzymanie jakiejkolwiek pomocy (finansowa, dożywianie dzieci w szkole, praca socjalna). 

Klientki tut. GOPS to kobiety bezrobotne, często o niskich kwalifikacjach zawodowych lub 

kwalifikacjach nie aktualnych w stosunku do potrzeb rynku pracy, często bez doświadczenia 

zawodowego. Kobiety pozostające w takiej sytuacji często mają niższe poczucie wartości, są 

bardziej narażone na popadnięcie w depresję. Jest to spowodowane izolacją społeczną, 

zamknięciem w wąskim środowisku. Ich obowiązki skupiają się głównie wokół prowadzenia 

domu i wychowywania dzieci, co skutkuje tym, iż znaczna większość tych kobiet nie potrafi 

poruszać się na rynku pracy. Wszystkie te czynniki powodują, iż kobiety znajdują się w złej 

kondycji finansowej oraz uzależniają się od pomocy GOPS. 

Mężczyźni mieszkający na terenie gminy Mykanów znajdują się w lepszej sytuacji niż 

kobiety. Spowodowane jest to faktem, iż nie są oni tak silnie przywiązani do ogniska 

domowego, nie mają tylu obowiązków domowych oraz nie są tak silnie izolowani społecznie 

jak kobiety. To mężczyźni są głównymi żywicielami rodziny, dlatego też większość z nich, 

aby utrzymać rodzinę, pracuje w tzw. „szarej strefie”, nierzadko wyjeżdżają za granicę do 

prac sezonowych. Prace wykonywane przez mężczyzn są lepiej płatne, niż te wykonywane 

przez kobiety. Poza tym mężczyźni nie wykazują chęci uczestnictwa w długoterminowych 

szkoleniach, gdyż koliduje to z ich pracą.  

W poprzednich edycjach projektu zainteresowanie projektem wśród mężczyzn było 

niskie – w 2008 roku w projekcie wzięło udział 3 mężczyzn, w 2009 roku uczestnikami 

projektu były same kobiety. Również z obserwacji Zespołu Projektowego i pracowników 

socjalnych tut. ośrodka wynika, że kobiety są bardziej rzetelne i chętne do podjęcia 

jakichkolwiek działań w celu poprawy swojej sytuacji. Dlatego też w 2010 roku nasz projekt 

jest skierowany do kobiet, gdyż to one głównie korzystają z pomocy tut. GOPS-u.  

Cel główny projektu 

  Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu kobiet poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego kobietom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach 
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projektu objętych będzie 12 kobiet poprzez realizowanie dwóch kluczowych zadań: aktywną 

integrację oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez zatrudnienie  

pracownika socjalnego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez budowę systemu wsparcia na 

rzecz kobiet znajdujących się w ubóstwie (z uwagi na brak pracy), w szczególności poprzez 

umożliwienie im nabycia umiejętności, dzięki którym będą mogły wejść na rynek pracy. Cel 

ten zrealizowany będzie w ramach kontraktów socjalnych poprzez rozwijanie aktywnych 

form pomocy skierowanych do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i nieaktywnych zawodowo. Ważne jest również zwiększenie skuteczności pracy socjalnej  

w gminie. Cel ten będzie realizowany poprzez zatrudnienie 1 pracownika socjalnego  

i powierzenie mu obowiązków w ramach projektu. 

 

Cele szczegółowe projektu 

 zwiększenie wśród uczestniczek projektu motywacji do działania i zaufania we własne 

siły, 

 zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych uczestniczek projektu, 

 zapobieganie powstawaniu patologii społecznych, 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestniczek projektu, 

 przygotowanie uczestniczek projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 adaptacja uczestniczek projektu do nowych warunków i mobilności zawodowej, 

 zaktywizowanie uczestniczek projektu do poszukiwania pracy. 

 

Opis projektu 

Przyjęto, iż kobiety korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą 

otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za 

pośrednictwem GOPS. Projekt wpisuje się w cele VII Priorytetu PO KL – cel szczegółowy: 

poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdyż 

ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym 

klientkom pomocy społecznej. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do 

kobiet korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych. Projekt wpisuje się w Plan 

Działania na 2010 rok dla Priorytetu VII województwa śląskiego. Ponadto działania w ramach 

projektu są zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej. Projekt wpisuje się 

również w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mykanów w lata 

2006-2013, w której wskazuje się przeciwdziałanie marginalizacji osób bezrobotnych i ich 
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rodzin, ograniczenie negatywnych skutków pozostawania bez pracy, ułatwienie osobom 

bezrobotnym i członkom ich rodzin pełnoprawnego udziału w życiu społecznym. 

Wobec każdej uczestniczki projektu stosowane będą następujące instrumenty 

aktywnej integracji: 

1. Warsztaty kompetencji społecznych.  

2. Poradnictwo zawodowe.  

3. Szkolenia zawodowe, uzupełnienie wykształcenia na kursie kwalifikacyjnym dającym 

potencjalne możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.  

Zdaniem GOPS w Mykanowie, uczestniczkom projektu udzielane jest kompleksowe 

wsparcie, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych, stworzy możliwości rozwoju. Wsparcie to ma charakter kompleksowy, gdyż 

zapewniamy 12 uczestniczkom projektu:  

- diagnozę potencjału zawodowego,  

- szkolenia uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy,  

- monitoring.  

Dzięki poradnictwu zawodowemu będzie ułatwiony wybór odpowiedniego kursu, 

szkolenia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. W czasie warsztatów i szkoleń 

uczestniczki projektu uzyskują wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego 

poszukiwania pracy, rozwijają umiejętności społeczne. Aby te działania przyniosły efekt 

gwarantujemy konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym na czas trwania kontraktu. 

Pracownicy mają wpływ na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji do 

samodzielnych działań, które wpłyną na poprawę sytuacji życiowej i zawodowej 

uczestników. Kompleksowość wsparcia w projekcie polega na wyposażeniu bezrobotnych 

kobiet w umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy.  

 Oczekiwane efekty/uzyskane rezultaty 

 Rezultaty twarde: 

1. Zawarcie i realizacja kontraktów socjalnych z klientkami pomocy społecznej 

biorących udział w projekcie (dokumentacja kontraktowa), 

2. Ukończenie zajęć z poradnictwa zawodowego przez uczestników projektu (certyfikat 

ukończenia poradnictwa zawodowego), 

3. Przygotowanie i zrealizowanie Indywidualnych Planów Działania uczestników 

projektu (dokumentacja doradcza, IPD), 
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4. Ukończenie zajęć w inst. szkoleniowej przez uczestników projektu (zaświadczenie 

ukończenia kursu zawodowego/ szkolenia), 

5. Ukończenie treningu kompetencji społecznych przez uczestników projektu (certyfikat 

ukończenia treningu), 

6. Uzyskanie certyfikatu ukończenia projektu przez uczestników projektu (certyfikat 

ukończenia Projektu), 

7. Otrzymanie zasiłków celowych przez uczestników projektu.  

 

Monitoring rezultatów twardych odbywa się poprzez sprawdzenie frekwencji uczestników 

szkoleń (lista obecności) oraz fotografie dokumentujące uczestnictwo w zajęciach. 

 

Rezultaty miękkie: 

1. Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej uczestników projektu, 

2. Zwiększenie wiary we własne siły przez uczestników projektu, 

3. Podniesienie poziomu samooceny uczestników projektu, 

4. Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, u co najmniej 50% uczestników projektu, 

5. Zadowolenie z udziału w Projekcie u 60% uczestników projektu, 

 

Wyżej wymienione rezultaty miękkie mierzone są poprzez 2 ankiety porównawcze na 

początku i na końcu projektu. Ewaluacja dokonywana jest przez specjalistę ds. ewaluacji 

spoza zespołu projektowego i pracowników naszego ośrodka. 
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Agnieszka Sarnik 

Kierownik  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 

ul. Szkolna 100 

42-512 Psary 

tel. 32 267 22 62 

e-mail: opspsary@poczta.fm 

 

Dobre praktyki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 

 

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest przeciwdziałanie ekskluzji 

społecznej i doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja 

ze środowiskiem. Próby prowadzące do ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego, 

wyjścia z systemu wsparcia, są realizowane w Gminie Psary poprzez nowe instrumenty 

ekonomii społecznej, tj. prace społecznie użyteczne i klub integracji społecznej. Zanim jednak 

zostaną one omówione należy przedstawić skrótową diagnozę Gminy Psary. Została ona 

szczegółowo opisana w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Psarach na lata 2006-2013, gdzie dokonano charakterystyki gminy, zdiagnozowano 

problemy społeczne, przedstawiono strategie działania pomocy społecznej  

i przedstawiono programy pomocowe. 

 Gmina Psary położona jest w północnej części woj. śląskiego i zajmuje obszar 46 km
2
. 

Administracyjnie gmina wchodzi w skład powiatu będzińskiego zajmując 12,49% jego 

powierzchni. Jest gminą wiejską, składającą się z 10 sołectw, którą zamieszkuje ponad 11 tys. 

mieszkańców, a ich liczba stale wzrasta. Ze świadczeń pomocy społecznej korzysta rocznie 

ponad 5% mieszkańców. W ciągu ostatnich lat do najczęściej występujących problemów 

społecznych należą: bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność, uzależnienia, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Należy nadmienić, że problemy te 

często nakładają się na siebie w rodzinach, tworząc wieloproblemowość, dziedziczenie biedy, 

a przy braku kompleksowego wsparcia - patologie. Osoby i rodziny należące do grup 

szczególnego ryzyka pozostawione same sobie zostają zmarginalizowane, a w efekcie 

wykluczone społecznie. Wykluczenie społeczne to proces doprowadzający do zanikania 

dotychczasowych społecznie pożądanych uprawnień, wartości i ról społecznych przy 

jednoczesnym nabywaniu nowych ról dopasowanych do nowej, uboższej struktury społecznej 

i nowych zależności środowiska lokalnego. Szansą na przeciwstawienie się takiemu stanowi 

rzeczy jest podjęcie przez władze samorządowe uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego 
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programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej (XI/63/2007 z 29.08.2007r.) 

wprowadzającej nowe instrumenty z zakresu ekonomii społecznej. 

 

Prace społecznie – użyteczne 

 

Prace społecznie użyteczne realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Psarach od 2006 roku. Co roku trwają one od kwietnia do grudnia w oparciu o ustawę  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę o zatrudnieniu socjalnym, ustawę 

o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu w sprawie trybu organizowania prac społecznie 

użytecznych. Podstawa organizacji prac społecznie użytecznych zawarta jest  

w porozumieniach między Starostą Będzińskim a Wójtem Gminy, na mocy którego gmina 

otrzymuje dofinansowanie z PUP Będzin pokrywające w 60% wypłacane klientom 

świadczenia pieniężne z tytułu wykonywanych prac.  

 

Cele działania 

Celem głównym programu jest zaktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

Celami szczegółowymi są: 

 zaktywizowanie klientów długotrwale bezrobotnych oraz przygotowanie ich do wymagań 

stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (staranność, punktualność, 

zaangażowanie, dyscyplina), 

 przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i zubożenia rodzin, dziedziczenia biedy, itd., 

 realizacja konkretnych prac porządkowych, naprawczych, budowlanych  

i wykończeniowych w zależności od występujących potrzeb gminy. 

 

Odbiorcy działań 

Programem objętych jest rocznie 12 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej chętnych do współpracy. 

Opis programu 

Program prac społecznie użytecznych realizowany jest w kilku etapach: 

 Złożenie przygotowanego przez OPS corocznego planu do PUP Będzin wraz z 

proponowaną listą klientów do prac - do 31 stycznia każdego roku. 
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 Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy dla Kierownika OPS upoważniającego do 

organizacji prac społecznie użytecznych, tj. do prowadzenia dokumentacji i rozliczeń 

zorganizowanych prac, nadzoru nad sporządzonymi kontraktami socjalnymi. 

 Podpisywanie indywidualnych kontraktów przez pracownika socjalnego  

z wyznaczonymi do prac osobami. 

 Sporządzanie harmonogramu prac, list obecności, sprawozdań, pism informacyjnych do 

PUP Będzin przez wyznaczonego pracownika socjalnego OPS. 

 Rozliczanie prac i wypłata świadczeń pieniężnych, biletów, odzieży ochronnej przez dział 

obsługi OPS. 

 Organizowanie przez pracowników Urzędu Gminy prac w terenie, ich nadzór. 

 Ścisła współpraca pracowników OPS i Urzędu Gminy Psary w bieżącej realizacji prac. 

 Rozliczenie przez OPS refundacji z PUP Będzin. 

 Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych. 

 

Prace społecznie użyteczne odbywają się w różnych placówkach oświaty, instytucjach 

kultury, pomocy społecznej oraz miejscach na terenie gminy, tj. przy drogach gminnych, przy 

oczyszczaniu rowów melioracyjnych, wykaszaniu krzaków, usuwaniu nieczystości, 

wyrównywaniu ziemi, segregacji materiałów rozbiórkowych, itp. Wszystkie ważne potrzeby 

na terenie gminy mogą być dzięki nim zrealizowane, a bieżące interpelacje radnych gminy 

uwzględniane, co wywiera pozytywny oddźwięk w środowisku lokalnym dając poczucie 

wiarygodności i kompetencji władz samorządowych. 

 

Uzyskane rezultaty 

W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano następujące rezultaty: 

 W latach 2006-2009 zaktywizowano 58 na 85 osób, z którymi podjęto działania 

wspomagające. 

 13 osób znalazło pracę w różnych formach: umowa o pracę, umowa zlecenie, prace 

interwencyjne, doraźne i inne. 

 Podpisano z 85 osobami kontrakty socjalne, z których wywiązało się 58 osób. 

 Wypracowano u klientów OPS właściwe nawyki: punktualność, staranność 

wykonywanych prac, zaangażowanie (jest to niezwykle ważne dla osób długotrwale 

bezrobotnych). 
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 Wykonano szereg zaplanowanych prac porządkowych (sprzątanie w OPS), naprawczych 

(renowacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gródkowie), wykończeniowych (np. 

malowanie ławek) i budowlanych (sortowanie odpadów porozbiórkowych). 

 Rokrocznie rozliczano prace społecznie użyteczne z PUP Będzin (bez zastrzeżeń). 

 

Ewaluacja 

Ewaluacji projektu dokonywano na podstawie obserwacji, rozmów i ankiet  

z uczestnikami, spostrzeżeń radnych, sołtysów i pracowników. Ankiety zostały rozdane 

uczestnikom programu na ostatnim spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym w OPS, 

podczas którego poinformowano klientów o efektach ich prac, przekazano uwagi, co do 

planów na rok 2010 oraz podjęto rozmowy, dzięki którym uzyskano cenne uwagi  

i spostrzeżenia klientów z wykonywanych prac. Rozdane ankiety były anonimowe,  

a uzyskane informacje pozwoliły wywnioskować, że prace te cieszą się dużym 

zainteresowaniem, gdyż większość uczestników zadeklarowała swój udział w programie  

w przyszłym roku. 

Prace społecznie użyteczne zostały ocenione pozytywnie przez: 

 uczestników, którzy zadeklarowali dalszą chęć ich wykonywania w przyszłości, 

 władze samorządowe (podczas oceny działalności ośrodka na sesji Rady Gminy), po 

zbilansowaniu wszystkich wykonanych prac oceniły je jako cenne narzędzie aktywizacji 

społeczno-zawodowej, 

 miejscową społeczność lokalną, która pozytywnie oceniła nową formę aktywizacji, 

 pracowników OPS, którzy mimo dużego obciążenia dodatkowymi obowiązkami 

służbowymi widzą sensowność nowej formy wsparcia. 

 

Średni koszt realizacji prac społecznie – użytecznych wynosi rocznie około 25.000 zł: 

 10.000 zł. z PUP – z przeznaczeniem na dofinansowanie w 60% świadczeń z tytułu 

wykonywania tych prac, 

 ok. 6.600 zł - świadczenia pieniężne z zadań własnych na sfinansowanie 40% świadczeń 

pieniężnych, 

 8.400 zł - wydatki ze środków własnych gminy związane z zakupem odzieży ochronnej, 

biletów autobusowych, wody, ubezpieczenia, itp. 
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Wartością dodaną podejmowanych działań jest: 

 Wprowadzenie nowej formy aktywizacji klientów OPS, która nie byłaby możliwa do 

realizacji bez dofinansowania z PUP Będzin. 

 Korzystna zmiana postrzegania przez klientów, władze samorządowe, mieszkańców 

gminy działań i roli Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Pozytywna zmiana postaw klientów z biernej na czynną. 

 

Klub Integracji Społecznej 

 

Lokalny program Klub Integracji Społecznej w Psarach jest realizowany przez OPS 

od 2007 roku w kilku etapach: 

- I etap trwał od stycznia do maja 2007 roku, brało w nim udział 12 osób, 

- II etap trwał od stycznia do czerwca 2008 roku, wzięło w nim udział 9 osób. 

   

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Dzięki decyzji w sprawie złożenia projektu „Teraz my – Psary" w rządowym 

konkursie „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – Klub Integracji 

Społecznej w środowiskach wiejskich", działalność KIS została skierowana do osób, które ze 

względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku oraz 

długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

Cele projektu 

Celem projektu było zorganizowanie KIS mającego za zadanie przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego.  

Cele szczegółowe zakładały: 

 włączenie klientów do życia społecznego i przygotowanie ich do samodzielnego 

korzystania z dostępnych informacji, 

 zmianę postawy biernej na aktywną,  

 wykształcenie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności poprzez regularny udział  

w zajęciach,  

 otwarcie się na wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego,  

 radzenie sobie z problemami życia codziennego poprzez podniesienie samooceny, 

 powrót na rynek pracy. 
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Opis projektu 

Pierwszy projekt wprowadzający Klub Integracji Społecznej w strukturę OPS-u, jako 

nowy instrument ekonomii społecznej powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w wysokości 15.000 zł i był on kontynuowany w kolejnych latach. 

Środki te zgodnie z zaleceniami ministerstwa zostały przeznaczone na dofinasowanie 

wynagrodzenia pracowników, sprzęt meblowy i komputery, artykuły spożywcze, prenumeratę 

prasy, artykuły biurowe, tonery do ksero. 

Wdrożenie KIS w życie odbywało się w oparciu o następujące czynności 

administracyjne: 

 przygotowany przez kadrę Ośrodka projekt pt. „Teraz my – Psary" (umożliwiał 

rozpoczęcie działalności KIS) który został przesłany na konkurs „Klub Integracji 

Społecznej w środowisku wiejskim" i zaakceptowany przez MPiPS jako propozycja 

działań aktywizujących klientów ośrodka w ramach programu „Aktywne formy 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, 

 podpisanie umowy Nr 29/2007 z MPiPS, 

 podjęcie Uchwały Rady Gminy Psary w sprawie uchwalenia lokalnych programów 

osłonowych z zakresu pomocy społecznej, 

 wydanie regulaminu Klubu Integracji Społecznej zarządzeniem kierownika OPS, 

 przygotowanie harmonogramu zajęć z poszczególnymi specjalistami, 

 podpisanie umów zlecenia ze specjalistami, 

 przeprowadzenie rekrutacji wśród klientów Ośrodka, 

 spisanie indywidualnych kontraktów socjalnych określających wzajemne prawa  

i obowiązki, 

 przygotowywanie list obecności, ankiet i bieżącej dokumentacji, 

 prowadzenie monitoringu bieżących działań i ewaluacji. 

KIS nadzorowany był przez kierownika ośrodka, prowadzony przez specjalistę pracy 

socjalnej a rozliczany przez księgowość OPS. Projekt realizowano w oparciu o 3 metody 

pracy socjalnej:  

 pracę z indywidualnym przypadkiem,  

 pracę grupową, 

 organizowanie środowiska lokalnego.  

Główną metodą pracy z klientem była praca grupowa. Niewielka, 12 - osobowa grupa 

stworzyła korzystne warunki do rozwoju, pobudzenia własnych zainteresowań oraz 
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umiejętności, a w efekcie do osiągnięcia pozytywnych zmian i zamierzonych celów. Metoda 

ta poprzez celowe doświadczenia grupowe pomogła jednostkom uzyskać poprawę ich 

społecznego funkcjonowania i lepiej radzić sobie z ich indywidualnymi, grupowymi lub 

społecznymi problemami. Grupa ta stworzyła szczególnie korzystne warunki do rozwoju 

systemu wzajemnej pomocy, opartej na wspólnocie potrzeb i celów.  

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem realizowana była głównie poprzez 

zawieranie indywidualnych kontraktów socjalnych dzięki którym klienci mobilizowani  

i motywowani byli do podjęcia starań w celu dokonywania pozytywnych zmian w ich życiu. 

Metoda ta opierała się na ofiarnej, żmudnej i długoterminowej działalności pracownika 

socjalnego, który wykorzystując swoją wiedzę udzielał stosownej pomocy.  

Metoda organizowania środowiska lokalnego została zastosowana głównie podczas 

organizowania przez OPS spotkania integracyjnego rodzin dzieci niepełnospawnych i rodzin 

uczestników KIS. Polegała ona głównie na chęci wywołania zmiany tj. otwarcia się na 

problemy innych ludzi. 

Zajęcia KIS odbywały się  w OPS-ie 3 razy w tygodniu. Prowadzone były przez 

specjalistów: psychologa, terapeutę, prawnika, doradcę zawodowego, informatyka, socjologa, 

pełnomocnika ds. uzależnień oraz specjalistę pracy socjalnej.                                                                                                                                                                                             

Zajęcia z psychologiem odbywały się na przestrzeni trzech miesięcy (od czerwca do 

sierpnia), na podstawie umowy zlecenia, która została sfinansowana ze środków MPiPS. 

Zajęcia przeprowadzano w oparciu o metodę pracy grupowej, jak i indywidualnego 

przypadku. Łącznie liczba spotkań wyniosła 48 godzin. Psycholog podczas spotkań poruszał 

tematy z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, relaksacji, 

myślenia pozytywnego, pogłębiania poczucia własnej wartości, zasad komunikacji itp. 

Natomiast spotkania indywidualne odgrywały bardzo istotną rolę w zmianie myślenia i oceny 

przez uczestniczki własnej sytuacji. 

 Beneficjentki KIS podczas spotkań z terapeutą, które odbywały się w lipcu miały 

możliwość uzyskania podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień i ich następstw. Zajęcia 

były prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę, który poprzez własne, życiowe 

doświadczenie z uzależnieniami przekazywał informacje w sposób jasny i zrozumiały. 

Odbyły się trzy spotkania po 3 godziny (łącznie 9 godzin). Terapeuta prowadził zajęcia  

w ramach umowy zlecenia, wynagrodzenie zostało wypłacone z dofinansowania z MPiPS. 

 Poprzez zajęcia z prawnikiem wykonującym swoje zadania na podstawie umowy 

zlecenia, uczestniczki KIS uzyskały wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
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karnego oraz cywilnego. Wynagrodzenie zostało wypłacone ze środków finansowych MPiPS. 

Spotkania odbywały się w październiku. 

 W ramach projektu odbywały się również spotkania z doradcą zawodowym. Zajęcia 

były prowadzone przez profesjonalnego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. 

Odbyło się siedem spotkań po 3 godziny – łącznie 21 godzin. Dzięki wieloletniej współpracy 

z PUP w Będzinie - zajęcia odbywały się bezpłatnie. Jedyną barierę stanowił dojazd 

beneficjentek do urzędu pracy, który znajduje się w pobliskim mieście. Aby nie obciążać 

budżetów domowych zakupiono bilety jednorazowego przejazdu, które były wydawane za 

potwierdzeniem odbioru przez osobę prowadzącą po zakończonym spotkaniu. Bilety zostały 

zakupione z środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkań doradca 

zawodowy przekazywał niezbędne informacje dotyczące sposobów poszukiwania pracy, 

pisania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia własnej firmy, itd.                             

Dużą popularnością podczas działalności KIS cieszyły się spotkania prowadzone 

przez informatyka z zakresu obsługi sprzętu komputerowego. Odbywały się one  

w październiku i listopadzie. Osoba prowadząca zajęcia posiadała uprawnienia z zakresu 

informatyki. Beneficjentki spotkały się z informatykiem 13 razy, każde spotkanie trwało  

3 godziny (łącznie 39 godzin). Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zostało wypłacone  

z dofinansowania z MPiPS na podstawie umowy zlecenia. Uczestniczki zapoznały się  

z obsługą podstawowych programów i systemów operacyjnych. W związku z tym, że osoby 

biorące udział w projekcie są klientkami ośrodka i nie miały dotychczas kontaktu ze sprzętem 

komputerowym, można było zaobserwować strach i obawy przed pracą z komputerem, jednak 

po kilku spotkaniach ich działania związane z obsługą komputera stały się pewniejsze na tyle, 

iż samodzielnie konstruowały dokumentację do przyszłych pracodawców np. CV, listy 

motywacyjne, inne. Zajęcia odbywały się w centrum kształcenia mieszczącym się w tut. 

Ośrodku, wyposażonym dzięki UE w profesjonalny sprzęt komputerowy. 

 Socjolog (kierownik tut. OPS) prowadził w sierpniu jedno trzygodzinne spotkanie 

dotyczące zagadnień związanych z wolontariatem. Pogadanka ta miała na celu wskazanie 

zalet zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi. Ponadto uczestniczył  

w zajęciach rozpoczynających, jak i podsumowujących działalność Klubu Integracji 

Społecznej. Spotkania były prowadzone w ramach dotychczasowej umowy o pracę.  

 Beneficjentki projektu spotkały się w sierpniu również z pełnomocnikiem d/s 

uzależnień, który jest zatrudniony w tut. ośrodku na podstawie umowy o pracę. Zajęcia 

merytoryczne odbyły się dwa razy po 3 godziny. W ramach tych spotkań przedstawiono 
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alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz omówiono problemy związane  

z uzależnieniami.  

W sierpniu uczestniczki KIS wraz ze swoimi rodzinami miały możliwość udziału  

w wycieczce integracyjnej w Pieniny organizowanej przez pełnomocnika (wycieczka trwała 

ok. 15 godz.). Podczas wycieczki rodziny zwiedziły Sromowce Niżne, Przełęcz Szopka, Górę 

Zamkową, zamki w Czorsztynie i w Niedzicy. Dodatkowymi atrakcjami było wejście na 

szczyt Trzy Korony oraz rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim. Zwieńczeniem wyjazdu 

była obiadokolacja w Kościelisku. Koszty wyjazdu zostały pokryte ze środków finansowych, 

które były zabezpieczone w Rocznym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

Efektem spotkań z pełnomocnikiem d/s uzależnień oraz pogadanek z kierownikiem 

OPS na temat wolontariatu był udział (we wrześniu) beneficjentek KIS w spotkaniu 

integracyjnym z rodzinami dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Święto ziemniaka”. 

Uczestniczki KIS bardzo aktywnie zaangażowały się w prace dotyczące przygotowań do tego 

spotkania. Podczas tego święta rodziny integrowały się we wspólnych konkurencjach, 

rozmowach oraz wspólnym śpiewie przy ognisku.  

 W trakcie realizacji projektu odbyło się 28 spotkań, które były prowadzone przez 

dwóch specjalistów pracy socjalnej na przestrzeni sześciu miesięcy (łącznie 97 godzin). 

Spotkania odbywały się w ramach dotychczasowych umów o pracę. Podczas zajęć 

poruszanych było wiele tematów nurtujących uczestniczki projektu. Beneficjentki mogły 

uzyskać informacje z zakresu uzależnień, ochrony zdrowia, zachowań wobec dzieci  

i młodzieży, udzielania pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, gospodarowania 

budżetem domowym. 

Ostatnie spotkanie w Klubie Integracji Społecznej odbyło się 30.11.2007 roku 

beneficjentki projektu otrzymały z rąk kierownika OPS zaświadczenia dotyczące udziału  

w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania 

Wykluczeniu Społecznemu” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim – „Teraz my 

– Psary”, oraz drobne upominki, które miały stanowić formę nagrody za wywiązywanie się  

z założeń zapisanych w kontraktach socjalnych oraz osiągnięć indywidualnych.  

 

Ewaluacja/ uzyskane rezultaty 

Ewaluacja programu przeprowadzona została w oparciu o obserwację, wywiady, 

analizę dokumentów, rozmowy przy użyciu ankiety. Wyniki uzyskane z ewaluacji są 

pozytywne, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali potrzebę kontynuacji zajęć w KIS  
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i poszerzenia ich o zajęcia z zakresu twórczości artystycznej, zajęcia z psychologiem, oraz 

informatykiem. 

Uzyskane rezultaty:  

I etap 

 3 osoby podjęły zatrudnienie w formie umowy o pracę, 

 3 osoby podjęły pracę kontynuując zajęcia w KIS, w pracach społecznie użytecznych, 

 pozostałe uczestniczki zorganizowały akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” ogłoszoną 

przez Radio i TVP Lublin. Akcja polegała na zbiórce żywności i rzeczy używanych przed 

świętami Bożego Narodzenia i dystrybucji darów. 

II etap 

 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

 1 osoba podjęła pracę w ramach przygotowania zawodowego przy współpracy z PUP 

Będzin, 

 osiągnięcie zamierzonych celów szczegółowych, 

 działalność KIS zapewniła kompleksowe wsparcie oraz stworzyła warunki do reintegracji 

zawodowej i społecznej. 

 

Wartość dodana podejmowanych działań: 

 możliwość wprowadzenia nowego instrumentu ekonomii społecznej, tj. KIS, 

aktywizującego klientów OPS, 

 doposażenie ośrodka w formie zestawu komputerowego oraz mebli, które bez 

dofinansowania Ministerstwa nie było by możliwe, 

 pogłębienie współpracy z PUP Będzin, 

 stałe odejście z systemu wsparcia pomocy społecznej dwóch rodzin. 

 

Ponieważ KIS sprawdził się jako nowy instrument ekonomii społecznej w OPS, podjęto 

decyzję kontynuacji go w kolejnych latach. 

I. W 2008 roku  z MPiPS otrzymano dofinansowanie w wys. 100 000 zł na projekt pt. 

"Tu jest moje miejsce", zrealizowanego w ramach programu Aktywne Formy 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, konkurs "Kluby Integracji Społecznej 

partnerem samorządów gmin w pracach społecznie użytecznych i robotach 

publicznych". 

II. W 2009 roku kolejne dofinansowanie w wys. 100.000 zł na projekt pt. "Tu jest moje 
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miejsce II", organizowany również przez MPiPS tym razem w ramach konkursu 

„Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego  

– zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych.” 

 

Wartością dodaną projektów jest: 

a) połączenie prac społecznie użytecznych z udziałem osób w KIS na rzecz budownictwa 

socjalnego, co bez wsparcia z MPiPS byłoby trudne do realizacji, 

b) zmiana postrzegania roli OPS jako instytucji stale pozyskującej środki na 

rozwiązywanie najistotniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym, 

c) kontynuacja działań OPS i UG w zakresie budownictwa socjalnego, tj. na rzecz 

bezdomnych z terenu gminy, co bez wsparcia MPiPS byłoby mniej osiągalne, 

d) łączenie udziału klientów ośrodka w różnych projektach prowadzonych przez ośrodek, 

co stanowi kompleksowe  wsparcie w formie intensywnej pracy socjalnej. 

 

Lokalny program profilaktyczny "Małyszomania" 

  

Lokalny program profilaktyczny „Małyszomania” jest realizowany przez OPS  

w Psarach od 2000 roku. Początkowo jako konkurs profilaktyczny pt. „Pijesz, palisz - nie 

skoczysz jak Małysz”, z czasem organizowany w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej” ogłoszonego przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizacja programu odbywa się  

w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Gminy Psary w sprawach: rocznego 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Przemocy oraz Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  

i rodziną.  

Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, 

które ocenione są jako szkodliwe i niepożądane. Ma ona na celu zapobieganie 

zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez przedsięwzięcie działań 

niedopuszczających do negatywnie ocenianych przekształceń istniejącego stanu rzeczy. 

Program „Małyszomania” jest przykładem profilaktyki kreatywnej, tj. systemu 

racjonalnych działań wzmacniających i podtrzymujących rozmaite prospołeczne postawy, 

których zalążki powinny być ukształtowane w okresie dorastania, a także system oddziaływań 
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kształtujących takie postawy. Preferuje się tu pozytywne sposoby i środki działania, za 

pomocą których inspiruje, kształtuje i wzmacnia się właściwe postawy, eliminując 

jednocześnie problemy uzależnień, przemocy, agresji, przestępczości.  

 

Uczestnicy projektu 

W latach 2007-2008 program skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum, rodziców, nauczycieli, 

pracowników ośrodka i urzędu gminy oraz miejscowej społeczności lokalnej.  

  

  Cele programu 

  Program pt. Małyszomania jest propozycją działań, których głównym zamierzeniem 

jest wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Psary. Powstał on dzięki 

aktywności wielu lokalnych instytucji chcących wspólnie przeciwstawić się zachowaniom 

aspołecznym i zagrożeniom występującym w społeczeństwie. 

  Cel główny realizacji programu to edukacja dla bezpieczeństwa - ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Cele szczegółowe:  

1. Edukacja z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki poprzez:  

 realizację konkursu profilaktycznego „Pijesz, palisz - nie skoczysz jak Małysz” 

ukierunkowanego na eliminowanie agresji, negatywnych postaw społecznych, patologii, 

zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje uzależniające (alkohol, narkotyki, nikotyna) oraz 

poprzez promowanie sportu, zdrowego stylu życia, naukę asertywności i nabycie 

umiejętności bezpiecznego zachowania w domu, szkole, przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego,  

 zajęcia profilaktyczne (warsztaty). 

2. Edukacja medyczna: 

 ratownictwo przedmedyczne realizowane poprzez: naukę udzielania pierwszej pomocy 

(m.in. ćwiczenia na fantomie, techniki bandażowania, ułożenie w pozycji bezpiecznej, 

itp.). 

3. Edukacja w Internecie:  

  strona internetowa „Dziecko bezpieczne w Internecie",  

  poradnik pt. „Rodzic - szkoła - policja - pomoc społeczna", 

  informacje o przebiegu programu.   
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Projekt "Małyszomania" rozpoczął się i zakończy zorganizowanym konkursem 

profilaktycznym pt. "Pijesz, palisz - nie skoczysz jak Małysz”, który jako lokalna inicjatywa 

jest organizowany w Gminie Psary od 2000 roku cieszy się on sporym zainteresowaniem 

dzieci, młodzieży, mieszkańców i współorganizatorów. 

 

Współorganizatorzy projektu: 

 Instruktor ratownictwa przedmedycznego; 

 Psycholog rodzinny; 

 Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Będzinie; 

 Kadeci Szkoły Policyjnej w Katowicach; 

 Pełnomocnik ds. uzależnień będący pracownikiem OPS w Psarach; 

 Informatyk odpowiedzialny za budowę strony internetowej; 

 Pracownik ds. promocji projektu (UG Psary); 

 Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli; 

 Dyrektorzy szkół, przedszkoli i gimnazjum; 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury; 

 Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 

 Pracownik ds. zamówień publicznych (UG Psary); 

 Wolontariusze. 

 

Opis projektu 

Podczas realizacji projektu „Małyszomania” wykorzystano różnorodne działania 

edukacyjne:  

 zajęcia profilaktyczne (warsztaty) z psychologiem z zakresu: szkodliwości substancji 

psychoaktywnych, zagrożeń związanych z Internetem oraz sposobów rozładowania 

agresji, przeciwstawiania się zachowaniom patologicznym i innych; 

 warsztaty z instruktorem z zakresu ratownictwa przedmedycznego – udzielania pierwszej 

pomocy (fantom); 

 spotkania z policjantami różnorodnych specjalizacji poświęcone zapobieganiu 

zagrożeniom występującym w domu, szkole i środowisku, w tym m.in. przestrzeganie 

zasad ruchu drogowego, konsekwencji płynących z nieprzestrzegania prawa; 

 konkurs profilaktyczny „Pijesz, palisz – nie skoczysz jak Małysz”, który rozpoczął  

i podsumowuje przedsięwzięcia realizowane w projekcie „Małyszomania”. Konkurs 



 96 

składa się z trzech etapów. Pierwszy ma charakter międzyszkolnego konkursu drużyn  

3-osobowych z zakresu profilaktyki, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa i higieny, 

pomocy przedmedycznej. W drugim etapie drużyny biorą udział w konkurencjach 

sportowych. Wszyskie drużyny zostają nagrodzone, a zwycięzcy biorą udział  

w wycieczce. Podczas trzeciego etapu zaproszone do współpracy organizacje dokonują 

prezentacji sprzętu z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych (np. pogotowie 

ratunkowe, policja, straż pożarna). Podczas konkursu dzieci i młodzież otrzymują 

poczęstunek. 

Spotkania z uczestnikami miały charakter szkoleń, warsztatów oraz pogadanek. 

 

Opis działań podejmowanych w 2007 roku: 

 przygotowanie przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektora Zespołu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli oraz pracownika Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie projektu 

„Małyszomania” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, ogłoszonego 

przez MSWiA. 

 podpisanie umowy z MSWiA, 

 podjęcie uchwały Rady Gminy Psary w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu 

Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, 

 wydanie pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Psary Kierownikowi OPS do dysponowania 

środkami finansowymi celem realizacji projektu przez OPS Psary, 

 przygotowanie dokumentacji informującej placówki oświaty o podejmowanych 

przedsięwzięciach, 

 zorganizowanie transportu dzieci – zawarcie stosownych umów, 

 dokonanie ustaleń z pogotowiem ratunkowym, policją, strażą pożarną odnośnie 

prezentacji podczas konkursu profilaktycznego „Pijesz, palisz – nie skoczysz jak Małysz”, 

 zakup nagród, materiałów edukacyjnych, biurowych, sprzętu komputerowego, sprzętu 

nagłaśniającego, rzutnika projekcyjnego, sprzętu ratownictwa przedmedycznego, 

gadżetów i innych, 

 przeprowadzenie konkursu profilaktycznego „Pijesz, palisz – nie skoczysz jak Małysz" 

 uregulowanie spraw najmu lokali,  

 przeprowadzenie pogadanek i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i 

profilaktyki, 

 wydanie poradnika pt. „Rodzic-szkoła-policja-pomoc społeczna”, 
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 założenie strony internetowej projektu, 

 dystrybucja materiałów promocyjnych, 

 rozliczenie projektu z ministerstwem. 

 

Opis podejmowanych działań w 2008 roku: 

 sporządzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej projektu, 

 aktualizacja strony internetowej i kontynuacja szkoleń, warsztatów i pogadanek, 

 dokonanie ustaleń z pogotowiem ratunkowym, policją, strażą pożarną odnośnie 

prezentacji podczas konkursu profilaktycznego „Pijesz, palisz – nie skoczysz jak Małysz”, 

 zakup nagród, materiałów edukacyjnych, biurowych i aparatu fotograficznego, 

 podsumowanie projektu „Małyszomania” podczas konkursu profilaktycznego „Pijesz, 

palisz – nie skoczysz jak Małysz", 

 monitoring projektu i jego ewaluacja, 

 rozliczenie projektu. 

 

Ewaluacja/ uzyskane rezultaty 

Rezultaty miękkie: 

      Zdobycie umiejętności z następujących obszarów: 

 udzielania pierwszej pomocy przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, 

 powiadomienia pogotowia, policji, straży pożarnej o wypadku lub innym zagrożeniu, 

 zdefiniowania rodzaju zagrożenia celem powiadomienia odpowiednich służb, 

 podwyższenie własnej wartości, własnego „Ja” poprzez uczestników projektu, 

 ograniczenie negatywnych wzorców wynoszonych często z domu rodzinnego, 

pogłębiających patologię, 

 podniesienie realnego poczucia bezpieczeństwa, 

 lepsza współpraca pomiędzy współorganizatorami programu, 

 zdobycie wiedzy z zakresu: profilaktyki, zasad ruchu drogowego,  

 zdobycie przez rodziców umiejętności orientacji z zakresu działań realizowanych przez 

instytucje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia, 

 wzmocnienie pozytywnej roli internetu w rozwiązywaniu konkretnych problemów. 

 

Rezultaty twarde: 

 ukończenie szkoleń, warsztatów przez uczestników, 
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 powstanie strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu dziecka w internecie 

(www.malyszomania.psary.pl), 

 możliwość wykorzystania zakupionego sprzętu w kontynuowaniu programu w kolejnych 

latach (dwa laptopy wraz z oprogramowaniem, dwie drukarki laserowe-kolorowe, sprzęt 

nagłaśniający, aparat cyfrowy, rzutnik), 

 wydano poradnik pt. „Rodzic-szkoła-policja-pomoc społeczna”, 

 zakupiono i rozdano materiały promocyjne i edukacyjne „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 

Ewaluacja projektu była dokonana po jego zakończeniu w oparciu o analizę dokumentów, 

ankiet, rozmowy i spostrzeżenia: 

 

Wartość dodana projektu: 

 Przeprowadzenie szkoleń, pogadanek, warsztatów dotyczących sfery bezpieczeństwa 

publicznego dla społeczności lokalnej, które niemożliwe byłoby do osiągnięcia bez 

dofinansowania z MSWiA w wys. 50.825zł, 

 Otrzymanie wyróżnienia od Wojewody Śląskiego za szczególne zaangażowanie  

w realizację programu „Razem bezpieczniej” na obszarze woj. śląskiego, co wpłynęło 

korzystnie na wizerunek Gminy Psary w regionie, 

 Nawiązanie ścisłej, owocnej współpracy z placówkami oświaty, kultury, zdrowia, policji, 

straży, 

 Doposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświaty, Urzędu Gminy w sprzęt 

zakupiony w wyniku otrzymanego dofinansowania z MSWiA. 

 

Lokalny program wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi „Nadzieja” 

  

Lokalny program wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi „Nadzieja” został 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/91/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Jego głównym 

założeniem jest wsparcie rodziny i utrwalenie prawidłowych wartości rodzinnych, 

odbudowanie właściwych relacji, wypełnianie pożądanych ról społecznych oraz zapewnienie 

odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży. Wspieranie rodzin polegać będzie na 

kształtowaniu zanikających wartości, postaw i norm społecznych m.in. poprzez realizację 

działań programowych. 

http://www.malyszomania.pl/
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Cele programu 

Głównym celem programu „Nadzieja” jest poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ich integracja.  

Cele szczegółowe programu to: 

 powstanie grupy wsparcia, 

 wycieczka integracyjna „Magiczny Kraków”, 

 spotkanie integracyjne „Święto Ziemniaka”, 

 spotkanie ze Świętym Mikołajem, 

 spotkanie wigilijne. 

 

Czas trwania i uczestnicy programu 

Projekt „Nadzieja” ma charakter cykliczny, był realizowany w latach 2008-2009 i jest 

planowany również w bieżącym roku. Trwa od marca do grudnia i jest prowadzony przez 

pracownika socjalnego, nadzorowany przez kierownika ośrodka, rozliczany przez dział 

księgowości OPS. 

 Beneficjentami projektu są dzieci, osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami  

i opiekunami (grupa ta liczy ok. 50 osób). 

 

Partnerzy 

Współorganizatorami projektu są: 

 specjaliści: psycholog, socjolog, i inni. 

 wolontariusze, 

 Wójt i radni gminy, 

 sponsorzy, 

 organizacje pozarządowe. 

 

Opis projektu 

W lutym 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla 7 chętnych do 

współpracy matek z dziećmi niepełnosprawnymi. Spotkania te odbywały się raz w miesiącu 

(z przerwą wakacyjną), 2-3 godziny, w zależności od potrzeb zainteresowanych. Praca  

w grupie miała przede wszystkim na celu wsparcie rodzin, przełamanie barier 

komunikacyjnych, utrwalenie prawidłowych wartości i norm rodzinnych oraz 

przeciwdziałanie izolacji społecznej. Grupę prowadził pracownik socjalny korzystający ze 



 100 

wsparcia specjalistów. Podczas spotkań uczestniczki miały możliwość podzielenia się swoimi 

doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci niepełnosprawnych i sposobami 

radzenia sobie z trudnościami życia codziennego. Zajęcia z psychologiem umożliwiły 

rozpoznanie mocnych i słabych stron uczestniczek, poznania sposobów radzenia sobie ze 

stresem poprzez zastosowanie różnych form relaksacji. Psycholog przekazał również 

podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności i barierach 

komunikacyjnych. 

Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu było dwukrotne zorganizowanie 

(w 2008 i 2009 roku) wycieczek integracyjnych do Krakowa dla tej grupy. Wycieczki miały 

na celu integrację rodzin poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, zwiedzanie zabytków 

Krakowa, rejs statkiem po Wiśle i udział w wielkich finałach kolejnych edycji Festiwalu 

Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanych przez Fundację Anny Dymnej 

„Mimo wszystko”. Wycieczki prowadzili pracownicy ośrodka posiadający odpowiednie 

uprawnienia opiekunów i kierownika wycieczki, którzy sporządzili listę uczestników i zajęli 

się organizacyjną stroną.  

We wrześniu każdego roku na terenie ośrodka organizowane były spotkania 

integracyjne „Święto Ziemniaka”, gdzie uczestnicy mieli możliwość integrowania się w 

trakcie przygotowania pieczonek, udziału w konkursach (zwierzaki-cudaki, konkurencje 

sportowe) i zabawach, a w 2009 roku podczas wspólnej zabawy z klaunem. Spotkania 

urozmaicone były wspólnym śpiewaniem i spożywaniem kiełbasek przy ognisku. 

W grudniu każdego roku odbywają się spotkania ze Świętym Mikołajem, podczas 

których dzieci niepełnosprawne otrzymują paczki ze słodyczami i maskotkami. Jest to 

możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników ośrodka, którzy skutecznie pozyskują 

sponsorów. 

Również w grudniu odbyło się spotkanie wigilijne integrujące rodziny z Programu 

„Nadzieja” z wolontariuszami, uczestnikami świetlicy, przedstawicielami organizacji 

pozarządowej i pracownikami ośrodka. 

 

Ewaluacja/rezultaty 

Ewaluacji projektu dokonuje się po zakończeniu roku kalendarzowego, gdzie na 

podstawie rozmów z uczestnikami projektu i ich spostrzeżeń podsumowuje się działania 

i wyciąga wnioski, co do ewentualnych zmian lub nowych propozycji, jakie należy 

uwzględnić w kolejnych latach. 
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Z uwagi na coraz większe zaangażowanie ze strony uczestników w organizację 

poszczególnych działań należy stwierdzić, że Lokalny program „Nadzieja” znalazł swoje 

uznanie zarówno wśród uczestników, jak i władz samorządowych i miejscowej społeczności 

lokalnej. Przykładem spontanicznego wsparcia działań Ośrodka jest przekazanie przez 

nowożeńców maskotek, artykułów szkolnych i słodyczy, które otrzymali zamiast od gości 

weselnych. 

Głównym rezultatem programu jest powstanie stałej grupy wsparcia, która  

z zaangażowanie i niecierpliwością oczekuje każdego spotkania, jak również radość  

i entuzjazm osiągany dzięki uczestnictwu w wspólnych wyjazdach integracyjnych  

i imprezach lokalnych. 

Wartością dodaną podejmowanych działań jest: 

 przekazanie przez władze samorządowe dodatkowych środków z zadań własnych 

gminy (rocznie ok. 7 tys.) na realizację działań integracyjnych, które bez wsparcia 

finansowego nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, 

 uwrażliwienie pracowników, jak również władz samorządowych i miejscowej 

społeczności lokalnej na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, 

 poszerzenie doświadczenia zawodowego kadry ośrodka poprzez identyfikację 

problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych omawianych podczas spotkań 

grupowych, 

 nieodpłatne przekazanie przez dyrektora przedszkola schodołazu celem łatwiejszego 

pokonywania barier komunikacyjnych w ośrodku, 

 spontaniczne zaangażowanie radnych – sponsoring w organizowaniu wyjazdów 

integracyjnych, 

 stałe uczestnictwo władz samorządowych w imprezach i spotkaniach organizowanych 

przez ośrodek – poprawa komunikacji. 

 

Wioska internetowa 

 

Lokalny program „Wioska internetowa” jest kontynuowany przez Gminę Psary  

w związku z uczestnictwem w projekcie „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na 

terenach wiejskich” realizowanym przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji 

Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland 

S.A., finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 
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w ramach Działania 2.1.a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 

2004-2006. Obecnie projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Program kontynuowany jest w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Psarach w latach 2006-2013 powołaną Uchwałą Rady Gminy Psary oraz 

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną również powołany uchwałą 

Rady Gminy Psary.  

 

Czas trwania i uczestnicy projektu 

Projekt realizowany był na terenie Gminy od XII 2007r. do 30.06.2009r. przez FRAPZ 

z Dąbrowy Górniczej oraz P.T. Optoland S.A. Warszawa, a obecnie samodzielnie 

kontynuowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w ramach programu 

„Wioska internetowa”. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności 

lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich 

idei kształcenia przez całe życie.  

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Gminy Psary, w tym klienci OPS, bez względu 

na wiek, płeć, wykształcenie, sytuację zawodową itp.  

 

Cele projektu 

Cel ogólny: Utworzenie na terenie całego kraju sieci bezpłatnych centrów kształcenia. 

Cele szczegółowe: 

 Założenie centrów kształcenia o charakterze kulturalno-oświatowym, wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu, 

 Możliwość bezpłatnego korzystania z internetu przez każdego mieszkańca bez 

względu na wiek, płeć, wykształcenie i sytuację zawodową, 

 Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób korzystających z CK poprzez: wyszukiwanie 

w sieci Internet interesujących danych, publikacji, korzystanie z oprogramowania 

wspomagającego kształcenie, tzn. biblioteki multimedialnej zawierającej 

encyklopedie, słowniki i atlasy oraz szukanie ofert pracy, pisanie pism, dokumentów 

aplikacyjnych, itp. 

 

Partnerzy 

Współorganizatorzy dofinansowujący projekt/działanie: 

 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, 
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 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S.A. z Warszawy, 

 Sfinansowanie w całości sprzętu WI wraz z kosztami eksploatacyjnymi w pierwszym 

etapie działań (ponad 100 tyś. zł), 

 Urząd Gminy Psary. 

 

Opis projektu 

1. Wysłanie deklaracji uczestnictwa w projekcie do Fundacji Regionalnej Agencji 

Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. 

2. Podpisanie umowy. 

3. Przygotowanie pomieszczenia zgodnie z założeniami umowy i montaż wyposażenia. 

4. Rozpoczęcie działalności od stycznia 2008 roku do nadal, codziennie od 9.00 do 17.00 

oraz w weekendy od 11.00 – 16.00. 

5. Utrzymanie „Wioski Internetowej” przez samorząd do 2014 roku - zatrudnienie w 

OPS pracowników do obsługi: 1 etat w ramach umowy o pracę oraz pracownika na 

umowę zlecenie, pokrycie kosztów utrzymania CK związanych z opłatami za media, 

tonery, materiały biurowe, dostęp do internetu.  

Wszystkie usługi realizowane w centrum są bezpłatne dla beneficjenta ostatecznego. 

 

Uzyskane rezultaty 

Rezultaty twarde: 

1. Przekazano sprzęt do OPS: 10 stanowisk komputerowych, 1 serwer, biurka i meble, 

urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran do projekcji, modem 

ADSL, oprogramowanie, bibliotekę multimedialną, tel./fax, system alarmowy, tablet, 

zestaw głośników, telewizor, inne. 

2. Gmina otrzymała: 

 zwrot kosztów eksploatacji w okresie I-VIII 2008 i III-VI 2009 roku, 

 wynagrodzenia dla pracowników obsługujących CK w okresie I-VIII 2008 i IV-V 

2009 roku. 

Rezultaty miękkie: 

 w 2008 roku z „Wioski Internetowej” skorzystało 346 osób, 3680 razy, 

 w okresie I-VIII 2008 roku z zasobów „Wioski Internetowej” skorzystało 20 klientów 

OPS, którzy brali udział w działaniach aktywizacyjnych OPS, tj. KIS, PSU itp., 

 65 osób skorzystało z kursów organizowanych w ramach ABC przedsiębiorczości, 
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Biznes planu, sposobów efektywnego szukania pracy, obsługi WORD, EXCEL, usług 

internetowych, j. niemieckiego dla początkujących, 

 zadania zawarte w umowie zostały zrealizowane, 

 w 2009 roku „Wioskę Internetową” odwiedziło 175 osób (2165 razy tj. średnio 10 

osób dziennie). 

 

Dużym powodzeniem cieszyły się szkolenia prowadzone z obsługi komputera oraz  

z podstaw użytkowania oprogramowania Microsoft Office 2007 dla Klubu Emerytów  

i Rencistów. W tych szkoleniach brało udział 30 osób. 

Na przełomie marca i kwietnia odbyło się szkolenie dla 12 osób Klubu Integracji 

Społecznej biorących udział w projekcie „Tu jest moje miejsce”. Szkolenie dotyczyło 

zdobycia umiejętności obsługi komputera, a co za tym idzie sposobu pozyskiwania informacji 

o nowych miejscach pracy z wykorzystaniem Internetu.  

 

Ewaluacja 

Ewaluacja programu przeprowadzana jest obecnie raz w roku za pomocą takich 

technik jak ankieta, analiza dokumentów, obserwacja oraz rozmowy z osobami 

korzystającymi z centrum kształcenia i uczestniczącymi w organizowanych szkoleniach 

grupowych i indywidualnych. Wnioski z uzyskanych danych są wykorzystywane do 

podniesienia jakości funkcjonowania CK. 

 

Wartością dodaną projektu jest: 

 stworzenie nowoczesnego centrum kształcenia dla wszystkich chętnych poszerzania 

wiedzy mieszkańców gminy, które bez wsparcia finansowego z UE nie byłoby 

możliwe, 

 zlokalizowanie centrum kształcenia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Psarach co sprzyja rozwojowi klientów oraz umożliwia wdrażanie pracy socjalnej  

w szerszym zakresie, 

 poszerzenie oferty informatycznej dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy, 

sprzyjające zmniejszeniu postaw bierności również wśród klientów OPS. 

 

 

 



 105 

Praca się opłaca 

Projekt systemowy „Praca się opłaca” współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach EFS Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1. Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL realizowany 

był w ośrodku w okresach: od czerwca do grudnia 2008 roku, od kwietnia do października 

2009 roku a obecnie prowadzony jest od stycznia b.r. Projekt nadzorowany jest przez 

kierownika ośrodka. Za realizację, monitoring i ewaluację projektu odpowiada koordynator,  

a rozliczany jest przez księgowość OPS.  

Potrzeba realizacji projektu wynika z ciągle utrzymującego się bezrobocia, które 

stanowi jedną z głównych przyczyn trudnej sytuacji życiowej. Jak wynika z danych OPS 

kobiety są grupą bardziej zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu niższej aktywności 

na rynku pracy. Sytuacja ta jest spowodowana relatywnie niższymi płacami kobiet, 

nieprzyjaznym rynkiem pracy, małą elastycznością czasu pracy, dużym, często jednostronnym 

obciążeniem obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. 

Kobiety, w związku z pozostawaniem na utrzymaniu mężów są bardziej od nich zależne 

finansowo. Brak lub niedostatek kontaktów z osobami aktywnymi powoduje wycofanie  

i zaniedbanie, które niekorzystnie wpływa na obraz osób poszukujących pracę  

u pracodawców. Mężczyźni natomiast mają większe doświadczenie zawodowe, są bardziej 

dyspozycyjni, ale w momentach utraty pracy przeżywają dylematy, nie potrafią samodzielnie 

przezwyciężyć trudnej sytuacji sięgając po używki. Z powodu obniżenia ich poczucia 

wartości wymagają wsparcia, ukierunkowania w poszukiwaniu pracy.  

Uzasadniając potrzebę realizacji projektu należy nadmienić, iż długotrwałe problemy 

zarówno u kobiet, jak i mężczyzn związane z bezrobociem nakładają się z innymi, w tym  

z ubóstwem, tworząc wieloproblemowość rodzin, dziedziczenie biedy a w efekcie zmierzają 

do wykluczenia społecznego. 

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, zagrożone 

wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej. W 2008 roku w projekcie wzięło udział 7 osób, w 2009 roku - 8 osób, 

natomiast w bieżącym roku wsparciem zostanie objętych 9 osób. 

 

Cele projektu 

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne poprzez 
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uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.  

Cele szczegółowe projektu to: 

 Zmiana charakterystycznej postawy bierności, podjęcie działań zmierzających do 

aktywizacji zawodowej poprzez przygotowanie do pogodzenia obowiązków 

domowych i zawodowych, 

 Przygotowanie do samodzielnego korzystania z dostępnych informacji ułatwiających 

planowanie i podejmowanie działań na rynku pracy, w tym za pomocą sieci 

internetowej, 

 Wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy 

zawodowej, 

 Zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności osobistych poprzez udzielenie 

wsparcia psychologicznego, 

 Zwiększenie poziomu kompetencji z zakresu prawa pracy i BHP, 

 Rozpoznanie własnych zasobów i nabycie umiejętności autoprezentacji jako 

zasadniczego czynnika kompetencji zawodowych, 

 Poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnych, 

 Opracowanie indywidualnego Planu Działania, 

 Poprawa wizerunku, 

 Aktywizacja życia społecznego poprzez wyjścia integracyjne i wyjazd na wycieczkę. 

 Cele szczegółowe dla uczestniczek: 

1. Włączenie do życia społecznego. 

      Cele szczegółowe dla uczestników: 

1. Włączenie do życia domowego. 

 

Opis projektu 

Opis podejmowanych działań szczegółowo omówiony jest we wniosku  

o dofinansowanie projektu PO KL, który corocznie składany jest w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

Do najbardziej kluczowych działań związanych z realizacją projektu należą: 

 wydanie upoważnienia dla kierownika OPS do realizacji projektu, 

 podjęcie uchwały Rady Gminy Psary w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 coroczne uwzględnianie środków finansowych stanowiących wkład własny gminy  
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w budżecie ośrodka, 

 bieżące monitorowanie zmian w dokumentach stanowiące wytyczne programu POKL, 

 bieżące rozeznawanie potrzeb i problemów klientów ośrodka - diagnozowanie, 

 przygotowywanie wniosku o dofinansowanie w celu otrzymania środków 

finansowych, 

 podpisanie umowy po przeprowadzonej weryfikacji projektu, 

 sporządzenie szeregu dokumentów: regulaminów, oświadczeń, ankiet, wzoru 

kontraktu, 

 zawarcie kontraktów socjalnych z wybraną podczas rekrutacji grupą uczestników, 

 udzielanie wsparcia finansowego klientom zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w kontrakcie, 

 realizacja zadań projektu zgodnie z harmonogramem i wnioskiem o dofinansowanie, 

 zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia biura projektowego, 

 rozliczenie się z projektów, sprawozdawczość. 

 

Zadania zawarte w projekcie: 

 Aktywna integracja – w ramach zadania przeprowadzono rekrutację, a z osobami 

wytypowanymi do projektu zawierano indywidualne kontrakty socjalne, w których 

określano sposoby współdziałania i instrumenty aktywnej integracji. Zajęcia odbywały 

się w siedzibie Ośrodka i obejmowały m.in. warsztaty z niżej wymienionymi 

specjalistami: higienistką, psychologiem, informatykiem, prawnikiem, specjalistą 

BHP, doradcą zawodowym. W 2008 roku uczestnicy projektu ukończyli kurs 

„Opiekuna dzieci i osób starszych”, 

 Praca socjalna – upowszechnianie pracy socjalnej polegało na zatrudnieniu 

pracownika socjalnego na czas realizacji projektu, 

 Wsparcie dochodowe – zasiłki i pomoc w naturze skierowana do uczestników projektu 

w związku z przewidzianym wkładem własnym, pomoc przyznawana była w oparciu 

o postępowanie administracyjne zgodne z Ustawą o pomocy społecznej, 

 Zarządzanie projektem – w ramach którego przygotowano niezbędną dokumentację, 

przeprowadzono monitoring i ewaluację projektu, prowadzono dokumentację 

księgową, sporządzano wnioski i płatność i inne niezbędne dokumenty związane  

z realizacją projektu, 

 Promocja projektu – w ramach której opracowano i wydrukowano ulotki i plakaty 
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promujące projekt, 

 Działania o charakterze środowiskowym zostały zaplanowane w projekcie na 2010r.  

w formie wyjazdów integracyjnych do miejsc promujących kulturę i jednodniowy 

wyjazd na wycieczkę,  

 monitorowanie budżetu projektu zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności  

i uszczegółowieniem wnioskowanej transzy dotacji rozwojowej oraz sporządzanie 

wniosków o płatność, 

 rozliczenie projektu i złożenie rocznego bilansu z realizacji projektu systemowego. 

 

Ewaluacja/uzyskane rezultaty 

1. Stworzono miejsce pracy dla pracownika socjalnego. 

2. Wyposażono 2 stanowiska pracy w zestawy komputerowe. 

3. Zawarto 16 indywidualnych kontraktów socjalnych. 

4. Uzyskano zaświadczenia o ukończeniu kursu przez 7 osób. 

5. Ukończenie zajęć w 2009 roku przez 8, w 2008 roku przez 7 uczestników. 

6. Podjęcie pracy przez 2 osoby. 

7. Wzrost samooceny, rozpoznanie posiadanych zasobów. 

8. Nabycie umiejętności obsługi komputera w celu poszukiwania pracy. 

9. Podwyższenie kluczowych kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych. 

10. Projekty rozliczono – bilanse roczne zostały zaakceptowane. 

 

Rezultaty projektu były badane przy użyciu ankiet, wywiadów środowiskowych, 

sprawozdań, list obecności z udziału w projekcie. Po zakończeniu zajęć warsztatowych z 

każdym specjalistą zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne, które pozwoliły na ocenę 

osoby prowadzącej i wpływu zajęć na rezultaty miękkie. Twarde rezultaty natomiast były 

monitorowane podczas realizacji projektu i na koniec roku. Podczas ostatnich zajęć zostały 

przeprowadzone ankiety ewaluacyjne całej edycji warsztatów realizowanych w ramach 

projektu systemowego. 

Wartość dodana projektu: 

 świadczenie usług ośrodka w szerszym zakresie niż dotychczas i dla większej grupy 

klientów poprzez aktywną integrację, co bez wsparcia środków z EFS nie byłoby 

możliwe do przeprowadzenia, 

 wzrost prestiżu ośrodka w środowisku lokalnym. 
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Współorganizatorzy dofinansowujący projekt / działanie: 

Europejski Fundusz Społecznych dofinansowanie w 85% (w latach 2008-2009 – ponad 105 

tys.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

Barbara Kazana 

Koordynator Projektu „Skorzystaj z szansy” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

ul. Żużlowa 25 

44-200 Rybnik 

tel. 32 422 11 11 

e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl 

 

Program Aktywności Lokalnej w rybnickich Boguszowicach  

„Moja dzielnica – moje miejsce” 

 

W ramach projektu „Skorzystaj z szansy” współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja Integracji 

Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 

7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, postanowiono wprowadzić nową metodę 

pracy w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce”. Polega ona 

na budowaniu kapitału społecznego klientów pomocy w społeczności lokalnej, czyli na 

odbudowaniu ich więzi z innymi ludźmi. 

W opracowaniu prof. zw. dr hab. Marka S. Szczepańskiego i dr Weroniki Ślęzak-

Tazbir „Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w Rybniku. Analiza obszaru 

badań, istniejących ram prawno-instytucjonalnych, przykłady działań oraz wnioski i wytyczne  

do strategii miasta”, określono, że na terenie Boguszowic, gdzie realizujemy PAL tworzy się 

lokalna i regionalna koncentracja ubóstwa, która sprzyja procesom utrwalania się, a nawet 

społecznego „dziedziczenia” negatywnych zjawisk
35

. Z badań wynika, że tworzą się swoiste 

getta, występuje wyraźna odrębność przestrzenna, względna homogeniczność statusowa 

mieszkańców i zabudowy, niska przenikalność pomiędzy obszarem wyłączonym a światem 

otaczającym. Wytworzone zostało poczucie odrębności społecznej, świadomościowej, 

enklawowości (wyłączenia) zarówno przez mieszkańców obszaru, jak i obserwatorów 

zewnętrznych. Obszarowi temu towarzyszy ubóstwo wynikające z długotrwałego braku 

pracy, braku wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, wyuczona bezradność, bierność 

życiowa i skłonność do poprzestawania na małym. Widoczne jest pojawienie się „prawników 

 i profesorów biedy” (ludzi, którzy do perfekcji opanowali wszelkie sposoby korzystania  

                                                           
35

 Marek Szczepański, Weronika Ślęzak – Tazbir, Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  

w Rybniku. Analiza obszaru badań, istniejących ram prawno – instytucjonalnych, przykłady działań oraz wnioski 

i wytyczne do strategii miasta, EQUAL Partnerstwo na rzecz rozwoju Odziedzicz Pracę, Rybnik, 2007, 11-14 
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z pomocy społecznej), dezintegracji struktury rodzinnej, izolacji od spraw, którymi żyje ogół. 

Wybór miejsca wprowadzenia PAL wynika z szczegółowej analizy problemów społecznych 

na terenie Rybnika. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że mieszkańcy 

Boguszowic stanowią 10,6% klientów pomocy społecznej i plasują się na pierwszym miejscu. 

Natomiast dane statystyczne dotyczące liczby prowadzonych nadzorów kuratorskich na 

terenie miasta Rybnika pokazują, że problemy kumulują się w tej dzielnicy. Także statystyka 

policyjna zawarta w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Rybnik” wskazuje, że Boguszowice 

są drugą strefą zagrożenia przestępczością, która wymaga stałego patrolowania ze strony 

Policji i Straży Miejskiej.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce” 

działaniami o charakterze aktywizacyjnym oraz integracyjnym objęci zostali w 2009 roku 

mieszkańcy dzielnicy Boguszowice Stare i Boguszowice Osiedle. Mieszkańcy tych dwóch 

dzielnic mentalnie przekraczają podział administracyjny, identyfikują się jako mieszkańcy 

Boguszowic. 

Program Aktywności Lokalnej jest skierowany do 30 osób, ich rodzin oraz otoczenia 

zamieszkujących w Boguszowicach zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych  

i dyskryminowanych na rynku pracy, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Cele projektu 

Działania realizowane w ramach PAL mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 

na poziomie subiektywnego odczucia społeczności lokalnych tej dzielnicy, ale również na 

poziomie obiektywnej oceny innych mieszkańców miasta. Realizacja Programu Aktywności 

Lokalnej wpłynie również na stworzenie pozytywnego wizerunku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku.  

Celem głównym jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy 

Boguszowice Stare i Boguszowice Osiedle oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego 

rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających 

osoby korzystające z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Natomiast cele szczegółowe zostały określone następująco: 

 zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup i społeczności; 

 zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla grup 



 112 

marginalizowanych m.in. osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, 

młodzieży; 

 zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego; 

 wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych 

instytucji, organizacji oraz mieszkańców; 

 prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym  

i integracyjnym; 

 zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej; 

 zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych; 

 promowanie postaw prospołecznych. 

 

Zakładane rezultaty 

  Rezultaty miękkie programu: 

 wzrost aktywności społecznej w dzielnicy; 

 wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród mieszkańców dzielnicy w obszarze 

przeciwdziałania marginalizacji społecznej; 

 wzrost dostępu do informacji służących przywróceniu samodzielności życiowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. 

 Rezultaty twarde programu: 

 sporządzenie lokalnej mapy zasobów i potrzeb; 

 zorganizowanie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego; 

 zorganizowanie co najmniej 1 grupy samopomocowej; 

 zorganizowanie 3 spotkań edukacyjnych w ekspertami dla mieszkańców dzielnicy; 

 zorganizowanie co najmniej 5 spotkań profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 przeszkolenie 10 osób z zakresu pracy animatora społecznego i wyodrębnienie  

co najmniej 2 aktywnych liderów lokalnych. 

 

Opis projektu 

            Założenia Programu Aktywności Lokalnej: 

1. Wszystkie działania podejmowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej na rzecz 

dzielnicy realizowane są przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji, 

instytucji, firm i służą aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.  
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2. Działania zakładają kompleksowe wspieranie i reintegrację rodziny.  

3. Ważne jest uświadamianie otoczenia lokalnego o różnorakich problemach mających 

wpływ na cały organizm społeczny.  

4. Priorytetem jest aktywizowanie środowiska lokalnego, którego mieszkańcy z różnych 

przyczyn stali się bierni i pogodzili się z otaczającą ich rzeczywistością.  

5. Rozwiązanie problemów społecznych wymaga dokładnej diagnozy społeczno-

ekonomicznej oraz współpracy pomiędzy trzecim sektorem, administracją publiczną  

i prywatnymi przedsiębiorstwami. Także konsultacje społeczne mają wpływ na jakość,  

a co za tym idzie interdyscyplinarność podejścia do tworzenia programów i projektów 

ograniczających wykluczenie i marginalizację. Niezbędne jest budowanie środowiska 

lokalnego czy też partnerstwa, które są oparte na zaufaniu, solidarności i wzajemności.  

 Program Aktywności Lokalnej zmierza do podniesienia poziomu funkcjonowania    

społecznego osób i środowisk dysfunkcyjnych, w tym rodzinnych i sąsiedzkich. 

 

Pierwszym wyzwaniem stojącym przed zespołem realizującym PAL było stworzenie 

mapy zasobów i potrzeb dzielnic. Podjęto się budowania mapy potrzeb społeczności lokalnej. 

Wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę badającą w/w aspekty. Zdanie na temat 

bezpieczeństwa w dzielnicy były bardzo podzielone. Za zdecydowanie niebezpieczną uważa 

ją 18% badanych, 26% raczej za niebezpieczną, aż 32% nie wyraziło zdecydowanej opinii na 

ten temat.  

Następnym badanym aspektem było poznanie przywiązania do swojej dzielnicy, gdzie 

aż 42% wyraziło, że jest do niej zdecydowanie przywiązaną, a 25% odpowiedziało, że raczej 

tak. Negatywnych odpowiedzi było jedynie 12% - zdecydowanie nie i 9% raczej nie. Na 

pytanie o dominujący problem w dzielnicy respondenci wykazali całym szeregiem 

propozycji, które przedstawione są na poniższym wykresie. 
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Rysunek 1 

Problemy dominujące w dzielnicy 

 
           Źródło: badania własne 

 

Z ankiety wynika, że 77% respondentów widzi potrzebę wprowadzenia zmian  

w Boguszowicach. Zmiany, jakie powinny być wprowadzone to przede wszystkim poprawa 

bezpieczeństwa (42%), organizacja czasu wolnego (31%), zwiększenie porządku, ożywienie 

środowiska oraz tworzenie miejsc zielonych.  

Stowarzyszenie CAL określa, iż nadrzędną wartością jest oparcie rozwoju lokalnego  

o siły tkwiące we własnym środowisku. W celu sformalizowania partnerstwa na terenie 

Boguszowic podpisane zostały „Zasady partnerstwa na rzecz rozwoju dzielnic Boguszowice 

Osiedle i Boguszowice Stare”, gdzie określono zasady współpracy, a także cel, którym jest 

zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, 

samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej. Partnerstwo, które jest dobrowolnym porozumieniem zostało 

podpisane przez siedemnaście przedstawicieli instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Chętny 

udział przedstawicieli partnerów podczas zebrań pozwolił na szeroką współpracę oraz 

wspólne podejmowanie inicjatyw w Boguszowicach, przede wszystkim w zakresie działań  

o charakterze środowiskowym.  

W ramach PAL rozpoczęto także wprowadzanie wolontariatu w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rybniku. Celem podjęcia takiej inicjatywy przez OPS jest poszerzenie zakresu 
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usług, co pozwala na objęcie wsparciem większej ilości osób i w innych formach. Ponadto 

pozwala to na integrację społeczności lokalnej, współpracę z otoczeniem, a przez to zmianę 

wizerunku OPS. W ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wolontariatu nawiązano 

współpracę ze szkołami wyższymi mieszczącymi się w okolicach Rybnika. Pozostawiono 

ulotki dotyczące współpracy na zasadach wolontariatu i korzyści z nich płynących, podano 

tekst do gazetki studenckiej (a także na stronę internetową Skorzystaj z szansy), 

przeprowadzono spotkanie ze studentami Akademii Ekonomicznej. Efektem tego jest 

podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych z czteroma 

osobami. Aktualnie w/w osoby współpracują w ośrodku akcyjnie, przy realizacji zadań 

środowiskowych. Inne zadania w/w osób to akcje informująco - promocyjne projektu wśród 

mieszkańców, organizacja działań o charakterze środowiskowym, budowanie partnerstwa na 

rzecz dzielnicy, realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Krótki okres od wprowadzenia wolontariatu i małe doświadczenie w jego 

realizacji powoduje, że rozwija się on stopniowo. Wymaga jeszcze doprecyzowania, włożenia 

trudu w szkolenia wolontariuszy i skuteczniejszej promocji działań. Ponadto w przyszłości 

planuje się rozszerzyć działalność tej grupy na pomoc osobom starszym i dzieciom 

bezpośrednio w ich środowisku. 

 

Wsparcie bezpośrednio skierowane do mieszkańców rozpoczęto od miesiąca czerwca 

2009 roku. Umowę analogiczną do kontraktu podpisały 33 osoby, w tym 27 kobiet  

i 6 mężczyzn. Jedynie jeden mężczyzna nie ukończył przewidzianego cyklu z przyczyn 

losowych. Uczestnicy programu mieli możliwość skorzystania ze wsparcia dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb, między innymi z: 

 Uczestnictwa w grupach wsparcia, gdzie beneficjenci zostali podzieleni  

na dwie grupy ze względu na główny problem powodujący wykluczenie społeczne – 

niepełnosprawność oraz bezrobocie. Łącznie uczestnictwo w grupach ukończyło 30 

osób, w tym pięciu mężczyzn. Grupy wsparcia okazały się dużym sukcesem, co 

można wywnioskować ze zgłaszanych potrzeb na rok 2010, gdzie ich organizacja 

znajduje się na jednej z pierwszych pozycji. 

 Wyjazdu na warsztaty rehabilitacyjno – terapeutyczne odbywające się w Jarosławcu 

dla osiemnastu osób posiadających stopień niepełnosprawności, gdzie mieli 

możliwość skorzystać z rehabilitacji, zajęć z psychologiem, doradcą, animatorem 

społecznym oraz brać udział w szerokim zakresie zajęć integracyjnych. 

 Wyjazdu do placówek rybnickich udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym 
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oraz ich otoczeniu w celu poznania rybnickiego zaplecza dla osób niepełnej 

sprawności. 

 Udziału w kursie animatora społecznego, podczas którego zostali wyłonieni liderzy. 

Dwie liderki rozpoczęły aktywną współpracę na rzecz środowiska lokalnego wraz  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 Wycieczki edukacyjnej do Wieliczki lub Wrocławia wraz z otoczeniem dla 74 osób. 

 Kursu motywacyjnego wraz z wizażem i usługą fryzjerską skierowanego dla osób 

bezrobotnych bądź niepracujących kobiet, który ukończyło 12 osób. 

 Zajęć z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, które zostało ukończone przez 10 

kobiet. 

 Punktu Poradnictwa Obywatelskiego, gdzie mieli możliwość korzystania z usług 

doradcy zawodowego, terapii psychologicznej, rodzinnej, prawnika (także osób  

z otoczenia). 

 Pikniku integracyjnego w ramach działań o charakterze środowiskowym także dla 

otoczenia osób wykluczonych społecznie, który cieszył się dużą popularnością wśród 

mieszkańców, organizowany przy udziale koalicjantów. 

 Seansu filmowego, z którego skorzystali zarówno uczestnicy, jak i ich otoczenie. 

 Spotkań o charakterze edukacyjnym oraz innych działań o charakterze integracyjnym 

w tym: rodzinnego rajdu ścieżką dydaktyczną, niedzieli dla zdrowia i urody, spotkania 

z diabetologiem, spotkanie z psychologiem na temat agresji wśród młodzieży.  

 

Działania te skierowane były do mieszkańców Boguszowic. Frekwencja podczas nich 

przerosła nasze oczekiwania. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia koalicjantów.  

 

Ewaluacja  

Ankietę na zakończenie tegorocznej edycji programu przeprowadzono wśród 

trzydziestu beneficjentów PAL kończących uczestnictwo w programie uroczystym obiadem. 

Na pytanie, czy Program Aktywności Lokalnej spełnił oczekiwania wszyscy respondenci 

odpowiedzieli pozytywnie. Następnie ankieta miała za zadanie rozpoznać zadowolenie  

z realizowanych zadań.  

Z analizy danych wynika, że w większości respondenci realizowane w Programie 

zadania ocenili jako znakomite i bardzo dobre. Uczestnictwo w grupach wsparcia znalazło się 

na czołówce - 28 respondentów oceniło go bardzo pozytywnie, tak samo jak wycieczkę – 26 
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osób. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, warsztaty motywacyjne (wraz z fryzjerem  

i wizażem) oraz kurs animatora otrzymały po 25 ocen znakomitych i bardzo dobrych. 

 

Rysunek 2 

Ocena zadań realizowanych w ramach PAL 

 

 
         Źródło: badania własne 

 

W ankiecie zawarto także pytanie otwarte dotyczące spełnienia oczekiwań 

uczestników programu. Z analizy wynika, że w największym stopniu uczestnicy byli 

zadowoleni z grupy wsparcia, gdzie podkreślali dodatkowo atmosferę na niej panującą. 

Ciekawym aspektem jest fakt, iż respondenci podkreślili, że ważna była współpraca z OPS 

(często koordynatorem projektu). Ta odpowiedź pozwala przypuszczać, że traktowanie 

klientów jako partnerów w budowaniu kapitału społecznego przynosi efekty.   

 Realizatorów programu interesował także ogólny stopień przygotowania programu  

w opinii respondentów. Na pytanie, czy program odpowiedział na potrzeby mieszkańców 18 

osób odpowiedziało, że w stopniu bardzo dobrym, 6 - w dobrym. Wśród respondentów aż 

80% ocenia pozytywnie odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Natomiast 90% uczestników 

oceniło organizację programu jako bardzo dobrą (17 osób) lub dobrą (10 osób). Zbadano 

także zadowolenie uczestników z atmosfery podczas programu; 22 osoby oceniły jako bardzo 

dobrą, a 3 jako dobrą (83% respondentów). Na pytanie o możliwość wymiany wiedzy  

i doświadczeń 22 osoby oceniły tę wymianę jako bardzo dobrą, a 3 jako dobrą, co stanowi 

83% uczestników.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku rozpoczął pracę metodą Centrum Aktywności 

Lokalnej. Już pierwszy rok jej realizacji pozwolił na podniesienie poziomu aktywności 

mieszkańców dzielnicy Boguszowice Stare i Boguszowice Osiedle oraz instytucji lokalnych 

na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych. W celu osiągnięcia 

stałych rezultatów niezbędna jest dalsza realizacja Programu na Boguszowicach przy 

wykorzystaniu zaplecza, które stworzyliśmy w 2009 roku. 
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Straszy pracownik socjalny ds. koordynacji projektu 

Piotr Orlikowski 

Podinspektor ds. projektów systemowych – ewaluacji i monitoringu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

ul. Mościckiego 14 

41-200 Sosnowiec 

tel. 32 368 06 01 

e-mail: mops.sosnowiec@poczta.internetdsl.pl 

 

Moda na sukces, czyli kroki w samodzielność, projekt koordynowany przez 

MOPS w Sosnowcu 

 

 „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”.
36

 

Zahipnotyzowani magią tych słów ludzie zdolni są do podejmowania najtrudniejszych 

wyzwań. Ostatnie lata pokazują, że w walce z często przygnębiającą codziennością ludzie 

pozostający w najtrudniejszej sytuacji życiowej, niezrozumiani, nieakceptowani, 

dyskryminowani, jednym słowem wykluczeni zyskali nowy oręż – systemowe wsparcie 

instytucji pomocy społecznej.  

Ewolucja polityki społecznej wywołana przystąpieniem Polski do struktur Unii 

Europejskiej zaowocowała powstaniem wielu nowych narzędzi, dających wymierne efekty. 

Jednym z nich jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), którego sercem jest 

Priorytet VII tematycznie obejmujący zagadnienia integracji społecznej. To właśnie PO KL 

nadał nowy wymiar możliwościom spełniania marzeń osób najbardziej potrzebujących.  

Odpowiedzią na nową sytuację jest projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu pt. „Moda na sukces, – czyli kroki w samodzielność”. Stanowi on 

część wspólną pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami klientów MOPS i instrumentami jakie 

daje wsparcie Unii Europejskiej.  

Na bazie diagnozy przeprowadzonej przed rozpoczęciem projektu ustalono, iż mimo 

znacznego spadku stopy bezrobocia w mieście nadal najczęstszym powodem ubiegania się  

o pomoc, są problemy spowodowane brakiem zatrudnienia - 35%. Kolejnym 

niepełnosprawność w rodzinie 19,6%, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnych) 15,7%. 

 
                                                           
36

 Paulo Coelho, „Alchemik”  
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Czas trwania projektu i odbiorcy działań (beneficjenci) 

Już od kwietnia 2008 roku nasi Klienci mają możliwość podjęcia nowej drogi, krok po 

kroku, aż do usamodzielnienia. Pierwszym etapem jest rekrutacja. W jej wyniku osoby 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej naszego Ośrodka, będące w wieku aktywności 

zawodowej poddawane są badaniu stopnia motywacji do wprowadzenia zmian w swoim 

życiu. To właśnie chęć i determinacja do osiągania celów stanowią główne kryterium 

rekrutacji.  

 

Cel główny projektu 

W roku 2008, cel główny działania projektowego dotyczył przełamania wewnętrznych 

barier klientów MOPS spowodowanych brakiem zatrudnienia oraz nabycie nowych 

umiejętności zawodowych. Genezą sformułowania takiego właśnie założenia jest analiza 

przyczyn ubiegania się o pomoc MOPS przez naszych klientów.  

 

Opis projektu 

Dla zapewnienia skuteczności realizowanego przedsięwzięcia o ustalaniu kolejności 

udziału w projekcie decyduje psycholog. Warte podkreślenie jest także to, że proces wyboru 

Uczestników projektu oparty jest na zasadzie równości szans.  

Drugą fazą realizacji projektu jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. 

Dobór instrumentów jest odpowiedzią na cel główny projektu.  

Aby zoptymalizować relacje skuteczności udzielonego wsparcia do jego efektywności 

skoncentrowano uwagę na osobach bezrobotnych. W pierwszej kolejności działania 

ukierunkowane były na zmiany postawy uczestników tak, aby rozpoczęły one etap 

reintegracji społecznej.  

W Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu przeprowadzono zajęcia, w ramach, 

których realizowany był program „Akademia Rynku Pracy”. Obejmował on również 

zagadnienia dotyczące: zwiększenia samooceny i wiary we własne możliwości, sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych zdobycia wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej  

i elementów prawa pracy. Uzupełnienie zajęć grupowych stanowiło indywidualne doradztwo 

psychologiczne. Równolegle prowadzony był proces ewaluacji przyjętych rozwiązań. Dzięki 

niemu realizatorzy projektu otrzymywali w sposób ciągły informację zwrotną dotyczącą 

rezultatów przyjętych rozwiązań. W efekcie zainteresowanie projektem zachęciło 

organizatorów do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji. Dla podkreślenia znaczenia 
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pierwszych sukcesów uczestnicy, którzy ukończyli zajęcia otrzymali z rąk zastępcy 

Prezydenta Miasta oraz dyrektora MOPS pierwsze certyfikaty.  

Zmotywowani do dalszych działań beneficjenci ostateczni zgłosili zainteresowanie 

zagadnieniami dotyczącymi ekonomii społecznej, prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz tworzenia spółdzielni. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zorganizowano 

szkolenie wyjazdowe. Do wyjazdu wytypowano grupę osób w oparciu o następujące kryteria: 

frekwencję na zajęciach z reintegracji społecznej oraz poziom zainteresowania tematyką 

obszaru ekonomii społecznej, oceniany na podstawie przeprowadzonego badania 

ankietowego. Trzydniowy wyjazd szkoleniowy odbył się w grudniu 2008 r. i oprócz zajęć 

warsztatowych obejmował również wizytę studyjną w Spółdzielni Socjalnej w Cieszynie. 

Uczestnicy szkolenia wyjazdowego otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu 

ekonomii społecznej. 

        Dzięki uczestnictwu w zajęciach z reintegracji społecznej nabyli wiele przydatnych 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Należy zwrócić szczególną uwagę na zmianę 

postaw życiowych. Niejednokrotnie udział w zajęciach był okazją do wyjścia z domu, 

schludnego i estetycznego ubrania się. Wiele osób przekonało się, że jest jeszcze czas i szansa 

na zmianę swojego dotychczasowego życia. Ponadto uczestnicy uświadomili sobie, że każdy 

może zrobić choćby mały krok do osiągnięcia swojego osobistego sukcesu.  

        W trakcie zajęć uczestnicy zawarli wiele nowych znajomości i przyjaźni, które 

przetrwały do dzisiejszego dnia. Spotkania podczas zajęć nie miały tylko charakteru 

szkoleniowego, ale były również okazją do podzielenia się własnymi problemami  

i wspólnego ich rozwiązywania. 

 Kolejny etap stanowiła reintegracja zawodowa. W jej ramach wszyscy uczestnicy 

projektu systemowego otrzymali wsparcie w postaci przynajmniej jednego szkolenia 

zawodowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc wyjść naprzeciw rosnącym 

oczekiwaniom podjął się zorganizowania szkoleń wybranych przez beneficjentów 

ostatecznych. Efektem tego było przeprowadzenie aż 36 szkoleń takich jak m.in.: 

 Księgowość komputerowa,  

 Opiekun dzieci i osób starszych, 

 Handlowiec-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej wraz z podstawami obsługi 

komputera,  

 Fryzjerstwo ze stylizacją postaci, kosmetyka, 

 Instalatorstwo elektryczne, sanitarne, 
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 Konserwator terenów zieleni, florystyka z obsługą kasy fiskalnej, 

 Pracownik Ochrony I stopnia, 

 Prawo jazdy kat. B, C, 

 Palacz CO,  

 Spawacz elektrodą otuloną z elementami ślusarstwa, 

 Operator wózków jezdnych, 

 Obsługa hurtowni i magazynu z wykorzystaniem komputera wraz z obsługą kasy 

fiskalnej, 

 Kucharz, kelner, barman, 

 Projektowanie witryn internetowych, kosztorysowanie komputerowe, 

 Monter małych systemów klimatyzacyjnych, 

 Kursy językowe. 

 

          Szeroka oferta zaproponowanych szkoleń była odpowiedzią na indywidualne potrzeby 

i oczekiwania beneficjentów. Uczestnicy projektu mieli również możliwość zmiany 

zadeklarowanego szkolenia z uwagi na zły stan zdrowia lub brak predyspozycji do 

wykonywania danego zawodu. Szkolenia zakończyły się otrzymaniem certyfikatu oraz 

zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia. 

         Zarówno w trakcie zajęć w klubie jak i podczas szkoleń zawodowych wszyscy 

uczestnicy mieli zapewniony catering w postaci gorącego posiłku oraz poczęstunku 

kawowego. 

Kolejnym działaniem w ramach projektu było zapewnienie dla beneficjentów 

zasiłków celowych w ramach wkładu własnego. Pomoc finansowa została przeznaczona na 

zakup odzieży, biletów komunikacji miejskiej, jak również na poprawę wizerunku (leczenie 

stomatologiczne, wizytę u fryzjera). Uczestnicy projektu bardzo cenili sobie dodatkową 

pomoc finansową, którą mogli przeznaczyć na wyrównanie indywidualnych deficytów. 

Dzięki udzielonemu wsparciu, uległ poprawie ich wizerunek a także wzrost ich samooceny. 

 

Oczekiwane efekty/uzyskane rezultaty 

O sukcesie projektu świadczą wskaźniki mówiące o stopniu realizacji zakładanych 

rezultatów szczegółowych. Wynika z nich, iż:  

 w projekcie uczestniczyć miało 215 osób. Ostatecznie liczba ta wzrosła do 249 osób 

(prawie o 16% więcej niż planowano),  
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 udział w projekcie zakończyć miało 120 osób. Ostatecznie liczba ta wzrosła do 221 

osób (o ponad 84% więcej niż planowano), 

 udział w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej zakończyć miało 120 osób. 

Ostatecznie liczba osób, które ukończyły zajęcia w KIS wzrosła do 210 (o 75% więcej 

niż planowano), 

 udział w kursach zawodowych zakończyć miało 50 osób. Ostatecznie liczba ta 

wzrosła do 203 osób, (co stanowi 406% planu), 

 udział w kursach językowych zakończyć miało 10 osób. Ostatecznie liczba ta wzrosła 

do 12 osób (o 20% więcej niż planowano). 

 

Ewaluacja  

Badania ewaluacyjne pokazały, że u osób, które wzięły udział w projekcie w sposób 

istotny zwiększyły się:  

 umiejętności poruszania się na rynku pracy,  

 motywacja do poszukiwania pracy, 

 samoocena i wiara we własne możliwości, 

 wiedza na temat zakładania działalności gospodarczej i elementów prawa pracy,  

 umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że 95% uczestników projektu oceniło udział w zajęciach 

jako korzystny a 90% wskazało, że udział w nich zwiększył ich szanse na znalezienie przez 

nich pracy. Bardzo wysoko również została oceniona praca trenerów – średnia ocen 9,4  

(w skali 10 pkt).  

W celu dokładniejszej oceny stopnia realizacji projektu przeprowadzono indywidualne 

badania ankietowe z pracownikami socjalnymi prowadzącymi kontrakty socjalne  

z uczestnikami projektu. Efektem tego działania jest obiektywizacja ewaluacji projektu. 

Również to badanie potwierdziło skuteczność udzielonego w ramach projektu wsparcia. 

W związku z powyższym zasadne wydaje się stwierdzenie, że realizacja zajęć 

zakończyła się sukcesem. W celu potwierdzeniem tej tezy badaniom poddano także trwałość 

osiągniętych rezultatów. Przeprowadzono ankietę 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

pierwszej grupy uczestników w projekcie. Jej wyniki pokazały, iż poziom osiągniętych 

rezultatów nie zmienił się w istotny sposób.  
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Wartość dodaną projektu stanowi także fakt, iż udział w projekcie wpłyną znacząco na 

aktywność uczestników na rynku pracy. Aż 64% osób ankietowanych deklarowało, iż podjęło 

próbę znalezienia pracy, z czego 24% respondentów otrzymało pracę. 

Podsumowując można by rzec, iż to fascynujące: widzieć drogę prowadzącą  

do sukcesu oraz stawiać na niej pierwszy krok w kierunku realizacji marzeń.  
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Agnieszka Rylska 

Referent Działu Organizacyjnego 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 

ul. Szkolna 17 

41-100 Siemianowice Śląskie 

tel. 32 765 62 00 

e-mail: mops@mops.siemianowice.pl 

 

Siemianowickie projekty „Bratnia dusza” i „Uwierz w siebie” 

 

Siemianowicki Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom, 

problemom i trudnościom życiowym, na jakie napotykają mieszkańcy miasta- stale realizuje 

projekty, które zdecydowanie można nazwać przykładami dobrych praktyk w obszarze 

integracji społecznej, jak i w udzielaniu wszelkiego rodzaju wsparcia osobom potrzebującym. 

Spośród wielu inicjatyw, dwa projekty realizowane przez siemianowicki MOPS zasługują na 

szczególne uznanie. Są nimi: „Bratnia dusza” i „Uwierz w siebie”. 

 Dlaczego akurat te projekty? Na czym polega ich wyjątkowość, nowatorstwo? W jaki 

sposób uzyskiwane są aż tak zadowalające rezultaty? Wyczerpujące odpowiedzi na te i inne 

pytania znajdą Państwo w dalszej części tego artykułu. 

 

Bratnia dusza – systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich najbliższego otoczenia 
          

 

 Czas realizacji projektu 

 Trwała od 01.09.2009 roku do 31.12.2009 roku. 

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Łącznie z usług punktów informacyjnych, klubu wsparcia i integracji, grupy 

edukacyjno-wspierającej oraz indywidualnych spotkań z psychologiem skorzystały 34 osoby 

mieszkające w Siemianowicach Śląskich. Część uczestników została objęta więcej, niż  

1 elementem systemu wsparcia (np. wstępnie ktoś uzyskał informację dzięki akcji 

promocyjno-informacyjnej, wskutek tego udał się do punktu informacyjnego, z którego został 

skierowany do klubu wsparcia i integracji).  
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Cele projektu 

Głównym celem było umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb, za pomocą instrumentów nowocześnie pojmowanej 

integracji społecznej. W ten sposób uczestnicy projektu wraz z rodzinami mogą 

przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. W ramach projektu skupiono się w znacznej mierze 

na zwiększeniu udziału tych osób w życiu społecznym i niwelowaniu skutków wykluczenia. 

Nowatorstwo projektu polega na tym, że nowopowstałe formy pomocy są skierowane 

zarówno do osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i do ich najbliższych.  

 

Opis projektu 

Podczas realizacji projektu działały 2 punkty informacyjne rozmieszczone w różnych 

punktach miasta dla ludzi mających kontakt z osobami zaburzonymi psychicznie. Jeden 

funkcjonował w nieodpłatnie udostępnionym lokalu Stowarzyszenia „Wspólnota 

Siemianowicka” w centrum Siemianowic, drugi w budynku MOPS. Były to miejsca 

pierwszego kontaktu dla zainteresowanych osób, które uzyskiwały w nich podstawowe 

informacje na temat różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W obu punktach pracował ten 

sam psycholog z doświadczeniem zawodowym, który udzielał informacji, wstępnie 

rozpoznawał problemy i potrzeby osób na podstawie przeprowadzonej rozmowy, a także, jeśli 

istniała taka potrzeba, kierował je do następnych jednostek systemu oparcia społecznego  

w najbliższym rejonie. 

Kolejny elementem był klub wsparcia i integracji dla beneficjentów z zaburzeniami 

psychicznymi, który funkcjonował w lokalu Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Uśmiech” i został nieodpłatnie udostępniony dla potrzeb projektu. Klub 

prowadziło 2 specjalistów: pracownik socjalny pracujący na co dzień w centrum psychiatrii 

oraz osoba z doświadczeniem w zakresie terapii zajęciowej. MOPS zapewnił bezpłatny 

przewóz kilku osobom, w przypadku których szczególną barierę stanowiło samodzielne 

dotarcie na zajęcia oraz powrót z nich do miejsca zamieszkania. Zajęcia były dostosowane do 

osobistych potrzeb uczestników. Były to m.in.: 

 treningi samodzielności, 

 treningi zdolności interpersonalnych, 

 kurs metod przezwyciężania barier w komunikowaniu się dzięki wykorzystaniu 

nowoczesnych instrumentów łączności (przede wszystkim Internetu), 

 warsztaty plastyczne, 
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 zajęcia z zakresu muzykoterapii, 

 treningi relaksacyjne.  

 

Uroczystym zakończeniem zajęć w klubie było spotkanie wigilijne, które odbyło się 

18-go grudnia 2009 roku. Wigilię, która z pewnością zapadnie na długo w pamięci tym, 

którzy wzięli w niej udział, zorganizowali uczestnicy klubu wsparcia i integracji  

z pomocą osób realizujących projekt. Wyjątkowość tych chwil wynikała z faktu, iż uczestnicy 

bardzo zżyli się ze sobą podczas trwania projektu. Wspólnie przełamując własne lęki, walcząc 

ze słabościami i widząc efekty swojej ciężkiej pracy stali się dla siebie przyjaciółmi, a nawet 

można pokusić się o stwierdzenie, że stali się rodziną. 

 

 W ramach „Bratniej Duszy” powstała również grupa edukacyjno – wspierająca 

obejmująca członków rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jej spotkania 

prowadził doświadczony psycholog. Fundamentem grupy była wymiana doświadczeń 

uczestników, natomiast celem pracy była edukacja w zakresie sposobów radzenia sobie  

z następstwami zaburzeń i chorób w codziennym życiu oraz w ramach kontrolowania emocji. 

Spotkania grupy odbywały się w należącym do MOPS budynku raz na 2 tygodnie. 

 Cenne okazały się także indywidualne spotkania dla rodzin prowadzone przez 

psychologa z doświadczeniem. Odbywały się one w lokalach punktów informacyjnych. 

Przedmiotem spotkań była szczegółowa diagnoza problemów konkretnej osoby lub rodziny,  

a następnie zindywidualizowana propozycja w zakresie ich rozwiązania. 

 

Ewaluacja/uzyskane rezultaty 

Jak wynika ze sprawozdania sporządzonego po zakończeniu projektu wszystkie 

zaplanowane szczegółowe cele projektu zostały zrealizowane w wysokim stopniu,  

a mianowicie: 

 powstał spójny system wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego 

otoczenia, 

 zostały zaspokojone potrzeby społeczne uczestników projektu, 

 zostały przezwyciężone całkowicie lub częściowo trudne sytuacje życiowe 

beneficjentów, 

 zostało ograniczone zjawisko wykluczenia zaburzonych psychicznie osób, 

 rodziny osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi stały się aktywnym 
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uczestnikiem działającego systemu, nie są już tylko adresatem pomocy, ale także 

instrumentem wsparcia dla swoich bliskich oraz innych rodzin borykających się  

z podobnymi problemami. 

Ogromnym sukcesem tego projektu jest fakt, iż dzięki jego realizacji wszystkie 

rezultaty założone w ofercie konkursowej zostały faktycznie osiągnięte, a dokładnie: 

 34 osoby bezpośrednio wzięły udział w projekcie (na początku poczyniono założenie, 

że takich osób będzie przynajmniej 20); 

 akcja informacyjno - promocyjna dotarła do kilku tysięcy mieszkańców Siemianowic 

Śląskich (w drodze ostrożnego szacowania została przyjęta liczba 7.000 odbiorców); 

 został zrobiony ważny krok na drodze do zmiany istniejących stereotypów 

dotyczących osób zaburzonych; 

 została rozwinięta sfera oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w środowisku lokalnym; 

 zaszła zmiana w samopoczuciu, zachowaniu, relacjach z otoczeniem osób 

zaburzonych oraz zmiana w relacjach rodzinnych tych osób; 

 uczestnicy projektu zostali wyposażeni w kompetencje umożliwiające im pełnienie 

różnorodnych ról społecznych; 

 nastąpiła pozytywna zmiana w obszarze integracji społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Rezultaty projektu znalazły odzwierciedlenie w wynikach ankietowego badania, które 

zostało przeprowadzone dwukrotnie – na początku i pod koniec realizacji, a także w opiniach 

osób prowadzących zajęcia w klubie wsparcia i integracji oraz w opiniach samych rodzin 

osób uczęszczających do klubu. 

Postępy jakie poczynili uczestnicy „Bratniej Duszy” z zaburzeniami psychicznymi są 

rzeczywiście zaskakujące. Osoby te dzielnie przezwyciężały swoje fobie, lęki, otwierały się 

na otoczenie. U uczestników projektu zaszły ogromne zmiany. Wielu z nich zaczęło pewniej  

i sprawniej funkcjonować w społeczeństwie. Początkowo ci obcy sobie, skryci i pełni obaw 

ludzie z czasem trwania projektu stali się zżytą, przesympatyczną i pełną wiary w lepsze jutro 

grupą. 
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Partnerzy 

Podczas realizacji projektu „Bratnia Dusza” bardzo cenna okazała się współpraca  

z Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” oraz Stowarzyszeniem 

„Wspólnota Siemianowicka”. Na podstawie dwustronnych umów te organizacje pozarządowe 

udostępniły swoje lokale na potrzeby projektu. Istotną rolę pełnił też Samodzielny Publiczny 

Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, który przekazywał 

informacje na temat projektu swoim pacjentom oraz zachęcał do skorzystania z oferowanego 

wsparcia. Urząd Miasta Siemianowic Śląskich – nieodpłatnie umieścił plakaty na miejskich 

słupach ogłoszeniowych, opublikował artykuły w gazecie „Nowe Siemianowice” oraz 

internetowym serwisie informacyjnym „Reporterskim Okiem”, a dziennik „Polska – Dziennik 

Zachodni” i tygodnik „Życie Siemianowic” – zamieściły na swoich łamach publikacje na 

temat projektu. 

Parę tygodni po zakończeniu „Bratniej Duszy” do osób realizujących projekt zaczęli 

zgłaszać się uczestnicy i członkowie ich rodzin z prośbą o kontynuowanie zajęć. Dlatego, aby 

nie zniweczyć rezultatów ciężkiej pracy i znaczących postępów, jakie zrobiły osoby biorące 

udział w spotkaniach dzięki uprzejmości MOPS-u i dobrej woli Pań prowadzących zajęcia 

(które uczestnicy mianowali swoimi „mamusiami”) grupa w dalszym ciągu może 

kontynuować spotkania. Wiadomo też, że część z tych osób weźmie udział w trzeciej edycji 

projektu o nazwie „Uwierz w Siebie”, co pozwoli im utrwalać efekty już osiągnięte, a także 

zdobywać nowe umiejętności, przełamywać kolejne lęki i życiowe trudności. Koordynator 

„Uwierz w Siebie” zapewnił, że zaraz po zatwierdzeniu merytorycznym wniosku  

o dofinansowanie zorganizowany zostanie klub wsparcia i integracji dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Uwierz w siebie – ciąg dalszy projektu systemowego 

 

 Okres realizacji projektu 

            1 stycznia - 31 grudnia 2010 roku. 

 

Twórcy tego projektu wychodzą naprzeciw zaobserwowanym przez siebie 

problemom, którymi m.in. są: długotrwałe bezrobocie wśród osób, u których występują braki 

w wykształceniu, czego efektem jest narastające poczucie izolacji i bezradności, powodujące 

silne trwanie w spirali ubóstwa.  
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Po drugie: trudności w adaptacji społecznej byłych wychowanków placówek 

opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych, co w efekcie doprowadza do ich 

małej aktywności i niskiej skuteczności poszukiwań na rynku pracy.  

Trzecim zaobserwowanym problemem jest szybka degradacja psychospołeczna  

i zawodowa osób, których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych. 

 

Cele projektu 

W związku z chęcią rozwiązania wyżej wymienionych problemów założeniem 

nadrzędnym projektu „Uwierz w siebie” jest aktywna integracja osób wykluczonych 

społecznie w celu uzyskania zatrudnienia oraz wczesna profilaktyka dla osób zagrożonych 

wykluczeniem. Cele szczegółowe przybliżające osiągnięcie celu głównego projektu to: 

 wzrost kompetencji i umiejętności społecznych, 

 uzupełnienie braków edukacyjnych, 

 wzrost wiedzy dotyczącej funkcjonowania na rynku pracy, 

 integracja ze społecznością lokalną, 

 wzrost kompetencji opiekuńczo- wychowawczych, 

 zwiększenie zaufania do własnych możliwości interpersonalnych, 

 wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. 

 

Odbiorcy projektu (beneficjenci) 

W bieżącym roku projekt przewidziany jest dla 172 uczestników (128 kobiet i 44 

mężczyzn). Dla porównania w 2009 roku przewidywania opiewały na 163 osób, a 2008 rok  

-160 osób. Nowatorstwem w tej edycji „Uwierz w Siebie” jest realizacja zasady Gender.  

Zachowanie tej zasady w projekcie rozumiane jest jako wyrównywanie szans  

i dostępu do działań i celów projektowych zarówno mężczyznom, jak i kobietom.  

W projekcie ,,Uwierz w siebie” w 2010 roku będziemy starali się aktywizować przede 

wszystkim kobiety.  

W tym roku duża uwaga poświęcona będzie również jak najsprawniejszemu 

zorganizowaniu grupy rotacyjnej oraz grupy wsparcia i integracji dla osób chorych 

psychicznie (gdzie zajęcia będą mogli kontynuować także byli uczestnicy „Bratniej Duszy”). 

Kryteriami uczestnictwa w projekcie na 2010 rok są: 

 Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 
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 Wiek aktywności zawodowej (15-64 lat), 

 Niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym, z co najmniej 

jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej. 

Każdy uczestnik musi spełniać łącznie 3 wyżej wymienione warunki. Rekrutacja 

beneficjentów do projektu przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną, w której skład 

wchodzą: koordynator projektu, pracownik socjalny rejonu, pracownik socjalny projektu oraz 

asystent rodzinny. Z beneficjantami zostaną zawarte kontrakty socjalne oraz zobowiązania. 

Do udziału w grupie rotacyjnej kierowani są rodzice na podstawie postanowień sądowych  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Opis projektu 

Realizując projekt w 2010 roku zaplanowano następujące działania: 

A. Instrumenty aktywnej integracji 

 trening umiejętności społecznych, 

 psychoterapia indywidualna, 

 asystent osoby niepełnosprawnej, 

 zabiegi rehabilitacyjne, 

 turnusy rehabilitacyjne, 

 sfinansowanie części nauki na poziomie wyższym dla byłych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

 asystent rodziny, 

 doradztwo adwokatów, 

 grupa samopomocowa dla osób bezradnych w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych (w formie grupy rotacyjnej), 

 doradztwo zawodowe, 

 badania profilaktyczne, 

 trening budżetowy, 

 trening zarządzania czasem, 

 zajęcia ze stylistą, 

 kursy zawodowe inne niż proponowane przez PUP w Siemianowicach Śląskich. 

B. Praca socjalna 
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C.Wsparcie dochodowe i pomoc w naturze (wypłata beneficjentom świadczeń 

potrzebnych w celu uczestnictwa w projekcie – zasiłków celowych i okresowych 

stanowiących wkład własny wnioskodawcy w kosztach projektu). 

       D. Prace społeczno użyteczne (na działanie w tym zadaniu będą składały się zapisy  

w kontrakcie socjalnym dotyczące uczestnictwa w projekcie, comiesięczna wypłata 

świadczeń dla beneficjentów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej). 

 Na szczególne uznanie i uwagę zasługuje instrument aktywnej integracji, którym jest 

grupa rotacyjna skierowana do osób z ograniczoną władzą rodzicielską. W ramach „Uwierz w 

siebie” od 2009 roku prowadzone są grupy wsparcia i właśnie jedną z nich jest grupa 

rotacyjna. Uczestnikami jej są rodziny biologiczne, w których istnieje realne zagrożenie 

umieszczenia ich dzieci w placówce oraz rodziny, których dzieci już zostały umieszczone  

w zastępczych formach opieki. Istotną rolą funkcjonowania grupy rotacyjnej jest fakt 

przystąpienia do uczestnictwa w niej niezwłocznie po otrzymaniu przez rodziców lub rodzica 

postanowienia o umieszczeniu dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej. Rodzaj wsparcia, 

który otrzymują beneficjenci tej grupy ma na celu wzmocnienie ich kompetencji 

wychowawczych, podjęcie trudnych decyzji dotyczących przeciwdziałaniu patologiom, które 

mają miejsce w ich rodzinach oraz korekcja tych toksycznych sposobów funkcjonowania, 

które doprowadziły do odseparowania dzieci.  

 

Partnerzy 

Jak twierdzi Pan Łukasz Gołębiowski - koordynator projektu „Uwierz w siebie” ta 

forma wsparcia wypełnia lukę w propozycjach oddziaływań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej związanych z decyzjami Sądu Rejonowego. Bezcenna w tym wypadku jest 

współpraca z sędzią Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z Sądu Rejonowego  

w Siemianowicach Śląskich - przedstawicielką instytucji dbającej o losy i przyszłość dzieci. 

Współpraca ta polega na przekazywaniu przez sędziów informacji o istnieniu grupy 

rotacyjnej, zachęcaniu rodziców do udziału w niej, a jeżeli to możliwe obligowaniu do 

uczestnictwa w tej formie socjoterapii.  

To właśnie między innymi funkcjonowanie grupy rotacyjnej i wsparcie, które jest  

w jej ramach udzielane rodzicom wskazują na wyjątkowość całego projektu. Warto dodać, iż 

w 2010 roku zaplanowany jest wyjazd integracyjny dla osób uczestniczących w tej grupie 

oraz ich dzieci. 
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Poza współpracą z Sądem Rejonowym w Siemianowicach, w związku z realizacją 

projektu „Uwierz w siebie” MOPS nawiązał również partnerstwo zadaniowe z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich. Celem owego partnerstwa jest współpraca w 

zakresie procedur postępowania z klientami MOPS i PUP, będących jednocześnie 

uczestnikami projektu, polegająca na wymianie informacji o klientach jak i realizowanych 

działaniach, wspólna promocja zatrudnienia, upowszechnienie ofert pracy, a także informacji 

o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. 

 

Rezultaty 

Zarówno miękkie jak i twarde rezultaty działań w projekcie, przyczyniają się do 

realizacji celów szczegółowych, w wyniku czego zostaje osiągnięty cel główny, jakim jest 

aktywna integracja osób wykluczonych społecznie w celu uzyskania zatrudnienia oraz 

wczesna profilaktyka dla osób zagrożonych wykluczeniem. Liczba osób, które odzyskały 

pełną władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi będzie wartością dodaną projektu. 

Elementy mierzenia rezultatów twardych: 

 umowy o pracę, 

 zaświadczenia o ukończeniu projektu, 

 lista obecności na konsultacjach u doradcy zawodowego, psychoterapii, rehabilitacji, 

uczestnictwa na grupie samopomocowej, 

 dane z wywiadów środowiskowych, 

 profesjonalna ewaluacja dokonana przez zatrudnionego w tym celu socjologa, 

 potwierdzenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, opłat finansujących część nauki na 

poziomie wyższym. 

Mierzenie rezultatów miękkich: 

 monitorowanie realizacji projektu poprzez ankiety z pytaniami otwartymi- przez cały 

okres jego trwania, 

 kwestionariusze opracowane przez biuro projektu, 

 opinie psychologów, 

 elementy ewaluacji socjologicznej. 

Podsumowując rezultaty „Uwierz w siebie” z 2009 roku należy zaznaczyć, iż 

zakładana liczba osób mających uzyskać zatrudnienie wynosiła 15, natomiast w wyniku 

realizacji projektu zaktywizowano aż 23 osoby (liczba ta oczywiście w dalszym ciągu może 

wzrastać).  
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Planowana liczba osób mających ukończyć projekt to 154, a ostatecznie do końca 

wytrwało 148 uczestników. Jeżeli chodzi o instrument aktywnej integracji to przykładowo:  

z doradztwa zawodowego skorzystało 117 osób (zaplanowano 90 osób), z psychoterapii 

indywidualnej 25 osób (na 20 zaplanowanych), na turnus rehabilitacyjny wyjechało 17 

uczestników (zakładano, że pojedzie 20 osób), a grupa samopomocowa dla młodzieży  

z rodzin zastępczych liczyła 6 osób (zaplanowano 8-osobową grupę). 

Przyglądając się rezultatom, jakie odnosił projekt w latach poprzednich, z pewnością 

oczekiwania na 2010 rok zostaną również zrealizowane w wysokim stopniu. Grupy docelowe 

objęte projektem w 2010 roku to: 

 115 osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych, 

 20 osób niepełnosprawnych (w tym 15 z chorobami psychicznymi), 

 20 kobiet bezradnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, które samotnie 

wychowują dzieci, 

 17 osób z ograniczoną władzą rodzicielską (w tym 2 byłe wychowanki placówek 

opiekuńczo- wychowawczych) tzw. grupa rotacyjna (w tym 15 kobiet i mężczyzn 

kontynuujących projekt z 2009 roku). 

 

  Trwający od 2008 roku projekt „Uwierz w siebie” jest pierwszym tak dużym 

przedsięwzięciem, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 

realizuje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, co oznacza duże wyzwanie i sporo 

pracy. Jednakże, jak wynika ze sprawozdań z 2 ubiegłych lat, trud realizacji projektu się 

opłaca, gdyż uzyskiwane rezultaty wyjątkowo pozytywnie wpływają na sytuację życiową 

uczestników projektu. Widoczny jest u beneficjentów wzrost wiary we własne siły; daje się 

zauważyć większa aktywizacja społeczna oraz integracja zawodowa znacznej grupy 

podopiecznych ośrodka, czego konsekwencją jest także znaczne polepszenie klimatu 

społecznego Siemianowic Śląskich. 
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Małgorzata Helisz 

Pracownik socjalny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi 

ul. Główna 1  

44-187 Wielowieś  

tel. 32 233 60 58 

e-mail: ops_wielowies@wp.pl 

 

Aktywizacja społeczna w gminie Wielowieś 

 

Obszar Gminy Wielowieś został ponownie objęty projektem z uwagi na występujący 

tutaj duży odsetek społeczeństwa, który zagrożony jest wykluczeniem społecznym, 

spowodowanym niskim poziomem wykształcenia oraz znaczącym ubóstwem wynikającym  

z zamieszkiwania terenów nisko zurbanizowanych. Przekłada się to u wielu mieszkańców 

gminy na brak stałej pracy zarobkowej a co za tym idzie uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej. Taka sytuacja w efekcie końcowym wpływa destrukcyjnie na psychikę klientów 

OPS-u, zaniża ich samoocenę powodując brak wiary we własne siły, możliwości, bierność, 

niezaradność życiową oraz niskie poczucie własnej wartości.  

    

Czas realizacji projektu 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 

roku realizował już po raz drugi projekt pt: „Aktywizacja społeczna w Gminie Wielowieś” 

 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie VII Promocja integracji 

społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.1.  

 

Cele projektu 

Celem naszego projektu było udzielenie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które 

umożliwiałoby im samodzielną egzystencję, dało szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych, zapewniło skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzyło możliwości 

samorozwoju. Założyliśmy, iż skuteczna pomoc oznaczać będzie pozbawienie uprawnień 

niektórych osób do pomocy społecznej poprzez usunięcie bądź ograniczenie różnych 

dysfunkcji i wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku, kiedy jest to tylko 

możliwe. Skuteczność takich działań uwarunkowana była kompleksowym podejściem do 

problemów i wprowadzeniem różnych systemowych rozwiązań.  
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Celem głównym naszego projektu było: przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez stworzenie sprawnego systemu 

umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.  

Celami szczegółowymi naszego projektu była budowa systemu wsparcia na rzecz osób 

i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie.  

Cel ten realizowany był w ramach kontraktów socjalnych przez rozwijanie aktywnych 

form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób 

długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poprzez:  

 zwiększanie wiary we własne siły, 

 pobudzanie motywacji do działania i zmiany dotychczasowego sposobu życia, 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności ponownego powrotu 

na rynek pracy, 

 wsparcie rodziców z dziećmi gdzie zauważalne są dysfunkcje w wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej oraz zapobieganie patologiom w rodzinie.  

W szczególności pomoc udzielana była rodzinom niewydolnym wychowawczo  

w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych i obejmowała odtworzenie bądź 

wzmocnienie ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom godziwych warunków do życia  

i rozwoju.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Grupą docelową projektu było 14 osób zameldowanych na terenie Gminy Wielowieś, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej.  

Analiza naszego środowiska wykazała, iż grupą docelową wymagającą wsparcia są 

osoby w wieku od 20-54 lat, spełniające ww. kryteria. Wybrano te osoby, ponieważ 

wymagały intensywnej aktywizacji społecznej oraz były gotowe i chętne do współpracy.  

Liczba uczestników projektu wynikała z możliwości wsparcia w ramach przyznanej 

kwoty dofinansowania na rok 2009, zakładając jednocześnie wsparcie jak najwyższej jakości.  

 

Zakładane rezultaty 

Rezultaty zrealizowanego projektu były zgodne z założeniami planu działania  

i wynikały z zadań projektu. Zakładanymi rezultatami twardymi projektu było:  
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 zawarcie 14 kontraktów socjalnych,  

 zrealizowanie doradztwa zawodowego dla 14 osób,  

 przygotowanie i realizowanie 14 indywidualnych planów działania,  

 ukończenie przez 14 osób treningu kompetencji społecznych,  

 zorganizowanie 1 grupy wsparcia dla osób niewydolnych wychowawczo, 

 zrealizowanie terapii rodzinnej dla 7 osób.  

Zakładanymi rezultatami miękkimi w odniesieniu do uczestników projektu było:  

 podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej uczestników projektu,  

 zwiększenie zaufania we własne siły,  

 podniesienie poczucia odpowiedzialności u uczestników objętych terapią rodzinną,  

 podniesienie poziomu samooceny w grupie,  

 wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u co najmniej 50% uczestników projektu,  

 zadowolenie z udziału w projekcie u 50% uczestników projektu.  

 

Założono, iż sukcesem projektu byłoby wyposażenie 90% Uczestników Projektu 

 w wiedzę i umiejętności w zakresie zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie 

pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie 

sytuacji życiowej i zawodowej. 

Rezultaty miękkie i twarde mierzone były za pomocą ankiet i rozmów.  

 

Opis projektu 

  W ramach realizowanego projektu zastosowano instrumenty aktywnej integracji: 

aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Uczestnicy projektu zagwarantowane mieli 

wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, społecznego jak i psychologicznego t.j. :  

 indywidualne dyżury psychologa,  

 indywidualne dyżury doradcy zawodowego,  

 grupę wsparcia,  

 szkolenia aktywizujące,  

 szkolenia zawodowe.  

W ramach szkoleń aktywizujących uczestnicy brali udział w: 

 treningach kompetencji społecznych i zawodowych,  

 zajęciach z zakresu „Ja na rynku pracy”, „Moja przyszłość w moich rękach”,  

 szkoleniu pt: „Kuźnia umiejętności interpersonalnych”.  
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W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano szkolenia z zakresu: 

 obsługi kasy fiskalnej,  

 podstaw obsługi komputera,  

 dekoratorstwa, 

 bukieciarstwa.  

 

W dniu 16 grudnia 2009 roku, podczas spotkania promocyjno-zakończeniowego 

wręczono 14 uczestnikom projektu certyfikaty i dyplomy. Sukcesem naszego projektu było 

po ukończonym u nas kursie kasy fiskalnej, znalezienie już na początku grudnia przez jedną 

uczestniczkę pracy. Jedna z uczestniczek postanowiła uzupełnić wykształcenie w stopniu 

szkoły średniej (obecnie jest w trakcie przygotowań do matury), zaś inna rozpoczęła naukę  

w szkole średniej po zajęciach z doradcą zawodowym. Kolejna natomiast złożyła wniosek  

o dofinansowanie utworzenia własnej firmy w ramach projektu pt: „Szefowa własnej firmy”  

i chce zaprosić do współpracy inną uczestniczkę  naszego projektu. 
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Marek Gwizdek 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

ul. Piłsudskiego 47 

42-400 Zawiercie 

tel. 32 672 77 01 

e-mail: mops_zawiercie@wp.pl 

 

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu „Integracyjna 

Familiada In- FA” 

 

Wstęp 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że zawsze w grupie 100 osób znajduje się 

przynajmniej jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi.  

        W Izbie Lordów Parlamentu Brytyjskiego (738 osób) wśród 94 członków izby 

Lordów zrobiono anonimową ankietę, w której aż 19% przyznało się do problemów ze 

zdrowiem psychicznym, a aż 45% wśród personelu administracyjnego.  

 We współczesnym świecie zostaje zaatakowana osobowość człowieka, ulegają 

zburzeniu stare sprawdzone systemy wartości, giną intymne walory życia ludzkiego. Osoby 

słabsze psychicznie często zamykają się w sobie, uciekają od rzeczywistości, nie potrafią 

dostosować się do tempa zmian. Następstwem powyższego jest często silny stres, załamanie 

nerwowe, poczucie izolacji. 

  Zaburzenia psychiczne powodują zmianę w sposobie przeżywania. Pojawiają się 

przeżycia nowe, nieoczekiwane i często niezwyczajne. Zmienia się tematyka, koloryt 

uczuciowy i tempo przeżywania. Zachodząca przemiana może wzbogacić lub zubożyć świat 

przeżyć chorego, a nawet spowodować jego rozpad. Towarzyszy im utrudnienie lub zerwanie 

kontaktu chorego ze środowiskiem. Pojawiają się wartości destruktywne np. obojętność, 

zwątpienie, nienawiść. Chory może np. porzucić pracę, zwątpić w sens życia, przejawiać 

nieuzasadnioną agresję wobec ludzi, głosić nieadekwatne idee. Tym samym wypada on ze 

swojej roli. Otoczenie rzadko pozostaje obojętne wobec takiej przemiany, mimo tego, że 

logika narusza równowagę układu społecznego, którego chory jest częścią. W wielu 

przypadkach, gdy zaburzenia przewlekają się, rola chorego psychicznie staje się rolą trwałą, 

uzależniając go od instytucji ubezpieczeniowych, opiekuńczych, medycznych. 

 Ludzie psychicznie chorzy traktowani są w społeczeństwie z dystansem. Są oni 

uważani za „chorych inaczej”. Również rodziny chorych psychicznie są deprecjonowane 

faktem posiadania krewnego z chorobą psychiczną. 
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Musimy jednak pamiętać o tym, że wszyscy stanowimy otoczenie społeczne chorych 

psychicznie i obowiązkiem naszym jest zorganizowanie dla nich odpowiedniej pomocy. 

Model ten jest potrzebny, aby zgodnie ze współczesnymi kierunkami terapii psychologicznej  

i pomocy społecznej, zapobiegać zaburzeniom psychicznym, zapewniając chorym 

wszechstronną i powszechną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne 

do życia we własnym środowisku społecznym.  

 

Czas realizacji i partnerzy działania 

Spotkania osób niepełnosprawnych „Integracyjna Familiada IN-FA” prowadzone są 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu przy MOPS. Partnerami w realizacji 

projektu są: Fundacja „Podziel się z innymi” im. Henryki Rudzkiej z Zawiercia, PFRON, 

Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu. Projekt realizowany jest od 2000 roku cyklicznie, co 

roku.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi z województwa 

śląskiego uczęszczające do ośrodków wsparcia (ŚDS, WTZ, DDPS) oraz mieszkańcy  

z domów pomocy społecznej (DPS). 

 

Cele działania 

Cel ogólny:  

 wspieranie działań na rzecz opieki nad osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami społeczności 

lokalnej, 

 upowszechnianie postaw wzajemnej pomocy, zrozumienia i akceptacji, 

 przeciwdziałanie marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 

           Cele szczegółowe: 

 promocja zdrowia psychicznego, 

 zaprezentowanie umiejętności i osiągnięć osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 integracja społeczna, 

 przygotowanie do samodzielności życiowej, 

 odbudowa więzi rodzinnych i dobrych relacji międzyludzkich. 
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       Opis działania 

Spotkania osób niepełnosprawnych „Integracyjna Familiada IN-FA” organizowane 

są nieprzerwalnie od 9 lat. Zawsze uczestniczy w nich 200 – 250 osób niepełnosprawnych  

z województwa śląskiego i małopolskiego, z około 15 -18 ośrodków wsparcia i domów pomocy 

społecznej takich miast jak: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Czeladź, Dąbrowa 

Górnicza, Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Żarki, Myszków, Tychy, Soborzyce, Łubie, 

Chrzanów, Irządze, Zawiercie.  

Jest to jednodniowa impreza kulturalno – sportowa pozwalająca zaprezentować 

osobom niepełnosprawnym swoje umiejętności zarówno sportowe, muzyczno-wokalne, jak  

i rękodzielnicze. Konkurencje sportowe są dostosowane do umiejętności osób 

niepełnosprawnych biorących udział w zawodach (co rok ustalane są inne konkurencje), którym 

zawsze towarzyszy wiele emocji i zacięta rywalizacja. Konkurs muzyczny to możliwość 

pokazania swojego talentu wokalno-muzycznego, ale i dobra zabawa dla publiczności. 

Zorganizowanie wystawy prac rękodzielniczych oraz konkursu plastycznego pozwala na 

pokazanie dorobku i umiejętności artystycznych. Dla wyróżnionych uczestników przewidziane 

są zawsze cenne nagrody i wyróżnienia ufundowane przez sponsorów.  

W czasie trwania imprezy przewidziany jest poczęstunek: kawa, herbata, ciasto, 

kanapki, zimne napoje oraz gorący posiłek. Na spotkanie przygotowywana zawsze jest jakaś 

atrakcja niespodzianka (był już m.in. pokaz specjalnie tresowanych psów policyjnych, występ 

zespoły folklorystycznego „Kromołowianie”, występ zespołów cygańskich). Każde spotkanie 

zawsze kończy się wspólną zabawą taneczną z udziałem zespołu muzycznego. Podczas tej 

zabawy taniec łączy się ze śpiewem i jest dużo pozytywnych emocji, które udzielają się 

wszystkim uczestnikom. Jest to okazja do nawiązania znajomości i bliższych kontaktów, które 

później trwają latami. 

W każdym spotkaniu biorą także udział władze miasta, radni, opiekunowie, 

mieszkańcy, przedstawiciele różnych instytucji, uczniowie szkół, harcerze, sponsorzy, bez 

których trudno by było zorganizować posiłek i ufundować nagrody. Na liście naszych stałych 

sponsorów zaangażowanych przy realizacji imprezy jest około 20 małych i średnich firm 

rodzinnych oraz PSS Społem z terenu miasta Zawiercia. Te dobre relacje udało się wypracować 

dzięki zaangażowaniu pracowników środowiskowego domu samopomocy, którzy o żadnym 

sponsorze nie zapominają i m.in. podczas świąt (Bożenarodzenie, Wielkanoc) idą  

z podopiecznymi ze stroikiem, upominkami (wykonanymi samodzielnie podczas zajęć  

z zakresu terapii zajęciowej) i życzeniami. Podczas samej imprezy Prezydent Miasta Zawiercie 

wręcza specjalne podziękowania sponsorom. 
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W efekcie podejmowanych w 2004 roku działań, wydaliśmy książkę dotyczącą zajęć  

i terapii prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu, na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi, która do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana do promocji 

ośrodka i wręczana jest ewentualnym przyszłym użytkownikom by zachęcić ich do podjęcia 

leczenia i terapii. Książka też została udostępniona zasobom Biblioteki Miejskiej  

i rozpowszechniona nieodpłatnie wśród radnych miasta Zawiercia, mieszkańców, a także 

placówek pomocowych i PZP. 

 

Rezultaty 

Oczekiwane rezultaty: 

 zmniejszenie nawrotów choroby i utrzymanie w remisji choroby, 

 uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 wspieranie wybranych form samorealizacji, 

 wyrobienie wśród osób chorych świadomości, że są potrzebni, akceptowani i nie są „gorsi 

lub inni”, 

 przełamanie strachu i lęku przed kontaktem z otaczającym ich światem zewnętrznym  

i innymi ludźmi, 

 uświadomienie potrzeby leczenia i systematycznego brania leków, 

 nawiązanie nowych znajomości i kontaktów wśród osób biorących udział  

w spotkaniu, 

 wymiana doświadczeń życiowych i pomysłów,  

 podbudowanie poczucia własnej wartości, 

 wymiana doświadczeń wśród organizacji, instytucji i terapeutów zajmujących się na co 

dzień wsparciem i pomaganiem,  

 budowanie więzi rodzinnych,  

 budowanie dobrych relacji w środowisku zamieszkania.  

 

Sposoby oceny realizowanych działań (ewaluacja) 

Każdego roku, przed realizacją zadania „Integracyjna Familiada IN-FA”, 

opracowujemy nową formułę, która ma uatrakcyjnić spotkanie osób niepełnosprawnych. 

Nasza impreza co roku odbywa się w innym miejscu, (np. Miejski Ośrodek Kultury, sala 

bankietowa). Zmienia się także wachlarz przewidzianych konkurencji, które opracowywane 

są zależnie od tego, pod jakim hasłem przewodnim odbywa się spotkanie.  
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Bardzo ciężko jest ocenić realizację zadania o charakterze kulturalno-sportowym dla 

osób niepełnosprawnych. Jednym z wyznaczników, jakie trzeba by tu przyjąć, to popularność 

imprezy, jej masowość, chęć wzięcia udziału i pokazania się osób z zaburzeniami 

psychicznymi, udział władz miasta, radnych, mieszkańców, sponsorów i partycypacja  

w kosztach cyklicznej imprezy. 

Nasze spotkania osób niepełnosprawnych „Integracyjna Familiada IN-FA” cieszą się 

dużą popularnością. Systematycznie wzrasta liczba osób chętnych do wzięcia udziału  

w spotkaniu. Przy organizacji spotkania chętnie pomaga młodzież szkolna i harcerze. 

Spotkanie angażuje przedstawicieli różnych instytucji, w tym Kościoła Katolickiego, który 

wspiera nasze działania i ściśle współpracuje z naszym ośrodkiem. Wśród zaproszonych gości 

są też przedstawiciele Radia Katowice, lokalnej prasy i Dziennika Zachodniego, w których 

szeroko opisuje się nasze przedsięwzięcie, co sprzyja integracji oraz zrozumieniu potrzeb i 

problemów ludzi z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Wartość dodana podejmowanych działań: 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, 

 uświadomienie i wyjaśnienie specyficznych problemów ludzi cierpiących na zaburzenia 

psychiczne, 

 angażowanie społeczności lokalnej w konkretnym celu i rozwiązywanie problemów 

społecznych, 

 skonsolidowanie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 wzajemne poznawanie się i polepszanie wzajemnych relacji, 

 czynny wkład w sprawy publiczne, we wzajemne zrozumienie i tolerancję, 

 aktywizacja, rehabilitacja społeczna, umożliwienie powrotu na rynek pracy, 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do czynnego udziału  

w imprezach kulturalnych, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 aktywny udział władz, ludności, grup politycznych i społecznych, 

 wdrażanie idei partnerstwa,  

 upowszechnienie wolontariatu,  

 wyrobienie tolerancji, akceptacji i wrażliwości wśród dzieci i młodzieży.  
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Sebastian Rafalski  

Główny specjalista, koordynator projektu 

Anna Kołodziejczyk 

Zastępca dyrektora MOPS, specjalista do spraw Romów w ramach realizowanego projektu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu  

ul. Piłsudskiego 47 

42-400 Zawiercie 

tel. 32 672 77 01 

e-mail: mops_zawiercie@wp.pl 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Romów na przykładzie działań 

pomocowych realizowanych w gminie Zawiercie 

  

 Pierwsza diagnoza problemów w społeczności Romów zamieszkujących Zawiercie, 

pojawiła się w 2001 roku. Wtedy to pracownicy socjalni zaczęli zgłaszać trudności  

w realizacji pomocy i prowadzeniu pracy w środowisku romskim.  

Sygnały płynące od pracowników socjalnych dotyczyły: trudności w relacjach, 

niezrozumienia zachowań po obu stronach, nawarstwiających się konfliktów, interwencji  

i bezsilności pracowników socjalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych tej grupy 

etnicznej. Stało się to przyczyną zainicjowania spotkania z liderem grupy zawierciańskich 

Romów i starszyzną. Prowadzone w ośrodku wspólne rozmowy stopniowo prowadziły do 

obopólnego zrozumienia, a co za tym idzie łagodzenia sporów i nieporozumień.  

 W 2001 roku Uchwałą Rady Miasta Zawiercie przyjęta została „Diagnoza problemów 

społecznych gminy Zawiercie”, która pozwoliła na przyjęcie w sierpniu 2003 roku kolejnego 

ważnego dokumentu, jakim był Program Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 

Zawiercie na lata 2003-2007. W tym dokumencie (bazując na wcześniej dokonanej diagnozie 

problemów społecznych) zawarto 30 projektów socjalnych, wśród których przewidziano 

projekt pod nazwą „Integracja społeczna Romów w Zawierciu”. Zakładano w nim 

organizację spotkań ze społecznością romską, tworzenie warunków rozwoju etnicznej kultury 

romskiej, organizację pomocy w nauce, rozwoju edukacji szkolnej i społecznej, stworzenie 

możliwości aktywizowania bezrobotnych Romów. 

 Pomocnym w realizacji tych projektów stało się niemal równoczesne podjęcie przez 

Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 roku, uchwały w sprawie realizacji wieloletniego 

„Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, przewidzianego do 2013r. Gmina 

Zawiercie przystąpiła do programu od 2004 roku, realizując do chwili obecnej kilkanaście 
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systemowych projektów socjalnych. Na realizacje programu gmina uzyskała dotacje 

wojewody śląskiego oraz dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 Inne finansowe i pozafinansowe środki pozaprogramowe to fundusze z Uniwersytetu 

Powszechnego w Częstochowie – Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na edukację dorosłych 

Romów; środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace subsydiowane; wkład pracy osób 

zatrudnionych w MOPS; sprzęt i wyposażenie świetlic (w części sponsorowany); bezpłatny 

wynajem sal na szkolenia, naukę i próby romskiego zespołu muzycznego.  

 Romowie w Zawierciu mogli więc uczestniczyć od 2004 roku w działaniach Programu 

Rządowego, a kontynuacja wsparcia znalazła odzwierciedlenie w przyjętej uchwałą Rady 

Miasta Zawiercie z 30.04.2008 roku „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy 

Zawiercie na lata 2008-2013.”  

 Nowe możliwości realizacji dodatkowego – rozszerzonego wsparcia integrującego 

społeczność Romów w Zawierciu dało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a tym 

samym nowe możliwości aplikacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki – Europejskiego Funduszu Społecznego – działania 1.3, poddziałania 1.3.1 Projekty 

na rzecz społeczności romskiej.  

Podejmowane kolejno działania pozwoliły na usystematyzowanie problemów 

występujących w grupie romskiej i w relacjach tej społeczności z mieszkańcami miasta.  

 Poniżej pokrótce przedstawiamy dotychczas realizowane projekty i efekty, jakie 

przyniosły one dla społeczności romskiej i pozostałej części społeczeństwa.  

 

„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 

 realizacja Programu w gminie Zawiercie 
 

Opis sytuacji 

W gminie Zawiercie zamieszkuje grupa ok. 90 Romów, której członkowie żyją  

w trudnych warunkach, a ich dotychczasowe życie do 2004r. w sposób znaczny odbiegało od 

uznanych norm społecznych i współczesnych standardów cywilizacyjnych.  

Podstawowymi źródłami utrzymania grupy Romów są świadczenia z zabezpieczenia 

społecznego przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą składnikami dochodów 

rodzin romskich są w głównej mierze takie świadczenia jak: zasiłek z tytułu pełnienia rodziny 

zastępczej, renty socjalne, świadczenia rodzinne.  
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Społeczność zawierciańskich Romów, dotykają następujące problemy społeczne: 

 niskie wykształcenie, a nawet analfabetyzm, 

 ubóstwo, 

 niski poziom zatrudnienia, 

 izolacja społeczna (niski poziom integracji z resztą społeczeństwa, silne poczucie 

odrębności),  

 niskie kompetencje uniemożliwiające znalezienie pracy, 

 bariery edukacyjno – adaptacyjne dzieci romskich podczas procesu edukacyjnego, 

 niezadowalające zrozumienie postaw i zachowań grupy Romów przez polską część 

społeczeństwa. 

 

Od 2004 roku w gminie Zawiercie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 

rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Program jest skierowany do 

społeczności romskiej zamieszkującej gminę Zawiercie obejmujący zarówno dorosłych 

Romów, jak i ich dzieci.  

 

Cele programu 

Celem programu jest przede wszystkim doprowadzenie do pełnego uczestnictwa 

Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego poprzez zniwelowanie różnic dzielących tę 

grupę od reszty społeczeństwa. Ważny element w założeniach programu stanowi 

doprowadzenie do wyrównania poziomów takich jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, 

higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie 

obywatelskim.  

Niezbędnym stała się edukacja społeczna Romów, potrzebna do funkcjonowania 

społecznego i stałe podnoszenie ich poziomu edukacji społecznej i szkolnej.  

 

Opis programu 

Działania programowe w gminie Zawiercie prowadzone od 2004 roku realizowane 

były i są nadal w ramach niżej wymienionych projektów socjalnych: 

1. Wyposażenie dzieci romskich w podręczniki, przybory szkolne i plecaki. 

W ramach tego projektu z przyznanej dotacji Ministra Edukacji Narodowej corocznie 

od 2004 roku prowadzony jest zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, przyborów szkolnych 

oraz plecaków.  
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2. Zatrudnienie lidera grupy Romów. 

W ramach powyższego projektu zatrudniany jest lider grupy zawierciańskich Romów. 

Wybór lidera przeprowadzany jest podczas zebrań ze społecznością romską. Musi to być 

osoba ze społeczności romskiej i wybrana przez społeczność romską w trakcie 

organizowanych spotkań. Do zadań lidera grupy Romów należy: utrzymanie kontaktów 

bieżących z rodzinami romskimi, łagodzenie konfliktów w grupie Romów i poza grupą, 

opiniowanie spraw problemowych dot. Romów na prośbę pracowników MOPS Zawiercie. 

3. Dofinansowanie dziecięcego zespołu muzycznego „Terne Roma”. 

Zespół muzyczny „Terne Roma” działa przy romskiej świetlicy szkolnej  

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu. Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel 

muzyki dwa razy w tygodniu. W skład zespołu wchodzą uczniowie romscy ze szkół z terenu 

gminy Zawiercie. Zespół dziecięcy zaprezentował się podczas: 

 Rozpoczęcia roku szkolnego, 

 Ślubowania klas I, 

 Konkursu Mam Talent, 

 Święta szkoły, 

 Spotkania polsko-ukraińskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, 

 Zakończenia roku szkolnego, 

 Otwarcia wystawy pt. „Zawierciańscy Romowie” w MOK-u. 

4. Funkcjonowanie romskiej świetlicy szkolnej. 

Romska świetlica szkolna działa od 1 września 2004 roku. Zlokalizowana jest  

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu. Świetlica składa się z jednego pomieszczenia 

wyposażonego w ławki szkolne, krzesła, tablice. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku, a godziny pracy z dziećmi romskimi 

uzależnione są od planów lekcji. Zajęcia prowadzone w świetlicy pozwalają na poprawę 

poziomu edukacji i frekwencji, zwiększenie udziału rodziców w życiu szkolnym, a zarazem 

zacieśnianie współpracy z nimi.  

5. Doposażenie świetlicy – przyszłej siedziby Stowarzyszenia Romów. 

Świetlica romska jest usytuowana przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48  

w Zawierciu. W jej skład wchodzą trzy pomieszczenia wraz z aneksem kuchennym.  

W świetlicy przez cały rok odbywają się spotkania grupy Romów. Natomiast  

w każdą środę do świetlicy mogą przychodzić osoby/rodziny romskie, aby uzyskać pomoc  

z zakresu „życia społecznego i występujących bieżących problemów”. Do świetlicy może  
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(a w zasadzie winna) przychodzić, cała społeczność zamieszkująca gminę Zawiercie. Zależne 

jest to jednak od ich nastawienia i aktywności społecznej. Z dotychczasowej pracy z tą grupą, 

wynika, że ich aktywność społeczna, i co za tym idzie, uczestnictwo w działalności  

w świetlicy okresowo się zmienia. 

6. Integracyjny wypoczynek letni i zimowy dzieci romskich. 

Integracyjne wyjazdy dzieci romskich mają na celu zwiększenie tolerancji  

i wzajemnego zaufania do społeczeństwa romskiego poza miejscem zamieszkania. Pozwalają 

na zetknięcie się z innymi kulturowo wzorcami. Zważywszy na fakt, że większa część z tych 

dzieci pochodzi z rodzin ubogich, różnego rodzaju formy wypoczynku stanowią zarazem 

rodzaj terapii i działań o charakterze profilaktycznym. W ramach projektu zorganizowano 

wyjazdy do: Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kielc, do 

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu, a także różnego rodzaju wyjazdy 

edukacyjno-kulturalne do kin czy teatrów. 

7. Remonty i adaptacje lokali mieszkalnych. 

W trakcie spotkań ze społecznością romską systematycznie artykułowane są potrzeby 

adaptacji pomieszczeń, wiele rodzin zgłasza konieczność przeprowadzenia drobnych prac 

remontowych w ich mieszkaniach. W ramach programu, którego celem jest doprowadzenie 

do poprawy warunków bytowych Romów i podniesienie ich standardu życia, przeprowadzono 

od 2007 do 2009 roku remonty mieszkań w 8 rodzinach romskich. W następnych latach 

planuje się remonty w lokalach kolejnych rodzin. 

8. Utrwalenie, rejestracja i promocja działań programu integracji społeczności Romów  

      – kontynuacja zadania. 

W ramach powyższego zadania była możliwość utrwalania realizowanych projektów 

socjalnych w gminie Zawiercie. Różnego rodzaju wsparcie było zapisywane na zdjęciach, 

filmach wideo oraz w kronice. Informacje te tworzą historię grupy zawierciańskich Romów. 

Pozwalały na promocję zespołu muzycznego „Cierheń”, a obecnie na promocję dziecięcego 

zespołu „Terne Roma”. Prowadzona jest również dokumentacja z różnych wyjazdów na 

występy zespołu. Dzięki temu projektowi kreowany jest w społeczeństwie gminy Zawiercie  

i regionu pozytywny wizerunek Roma, co pomyślnie wpływa na integrację grupy Romów ze 

społeczeństwem naszej gminy. 

9. Dofinansowanie działalności zespołu muzycznego „Cierheń”. 

Zespół „Cierheń” działa od kwietnia 2004r. W skład zespołu wchodzi 10 Romów, 

mieszkańców Zawiercia. W ramach dotacji zakupiono na potrzeby zespołu instrumenty 

muzyczne, wzmacniacz, kolumny, stroje dla członków zespołu, suknie, chusty, biżuterię, 
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koszule męskie, spodnie oraz buty. Zespół licznie występował na terenie miasta, powiatu, 

województwa, a także zaprezentował się na festiwalu zespołów romskich na Węgrzech. 

Warto wymienić chociażby:  

 koncert podczas Europejskich Dni Zawiercia w 2004r. (estrada MOK „Centrum”),  

 występ podczas Święta Policji w 2004 i 2005 roku,  

 Jarmark Kromołowski występ w 2004 i 2005 roku,  

 program na finał Jubileuszowego Spotkania Artystycznego Niepełnosprawnych w Morsku 

w latach 2004, 2005 i 2007, 

 koncert na 90-lecie Zawiercia – estrada MOK „Centrum”, 

 „Niedziela w Bytkowie” – występ zespołu w programie telewizyjnym TVP Katowice  

w 2006 roku, 

 organizacja w 2006 roku „Lata na cygańską nutkę” – plenerowy występ zespołu 

połączony z prezentacją kuchni romskiej, obyczajów i kultury, 

 w 2007 roku występy w Aleksandrii, Konopiskach  i Wręczycy k. Częstochowy, 

 udział w festiwalu zespołów romskich w Satoraljaujhely na Węgrzech. 

10. Kontynuacja wycieczek do miejsc pamięci i kultu religijnego. 

W ramach powyższego zadania społeczność zawierciańskich Romów mogła 

uczestniczyć w organizowanych wyjazdach do miejsc pamięci i kultu religijnego. 

Zawierciańscy Romowie są grupą głęboko wierzących katolików i wszelkie wyjazdy do 

miejsc kultu są dla nich ogromnym wydarzeniem.  

Zorganizowano m.in. wyjazdy do sanktuariów w: 

 Kalwarii Zebrzydowskiej, 

 Łagiewnikach, 

 Licheniu, 

 Pilicy, 

 Częstochowie na Jasnej Górze. 

Oprócz wyjazdów do miejsc świętych, kilka razy w roku przedstawiciele Romów 

zawierciańskich odwiedzają mogiłę pomordowanych Romów w Pilicy.  

 

„ Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś” –  

promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu 
 

 Projekt realizowany jest w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna, Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.  
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Czas realizacji projektu 

Od 01.04.2009 r. do 31.01.2010 roku.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Do projektu zaangażowanych zostało 15 przedstawicieli społeczności romskiej  

w wieku produkcyjnym, zamieszkujących w gminie Zawiercie oraz 90 pracowników różnych 

instytucji publicznych – działających na rzecz społeczności romskiej lub mających kontakt  

z Romami w rodzinnych sferach ich życia społecznego.  

  

 Cele projektu 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia i edukacji wśród 

przedstawicieli zawierciańskich Romów oraz zwiększenie integracji społeczności romskiej  

z resztą społeczeństwa. Cel główny osiągany jest poprzez realizację celów szczegółowych: 

 podniesienie wiedzy o społeczności romskiej w społeczeństwie poprzez przygotowanie  

i rozpowszechnienie broszury pt. „Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś” oraz 

prowadzenie działań promocyjnych projektu,  

 podniesienie kompetencji społecznych przedstawicieli społeczności romskiej w wieku 

produkcyjnym poprzez organizację treningów umiejętności psychospołecznych,  

 podniesienie wiedzy pracowników instytucji mających kontakt ze społecznością romską 

poprzez szkolenia instruktażowe.  

 

Opis projektu 

Pierwszym etapem realizacji projektu była rekrutacja i wybór dwóch grup 

docelowych: 

 rekrutacja pierwszej grupy dotyczyła wyboru grupy pracowników różnych instytucji 

publicznych i zrealizowana została na podstawie rozpropagowania informacji  

w placówkach publicznych działających na terenie gminy Zawiercie, a następnie przyjęcia 

pisemnych zgłoszeń potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie.  

 rekrutacja drugiej grupy dotyczyła wyboru 15 osobowego zespołu ze społeczności 

zawierciańskich Romów. Rekrutacja nastąpiła w trakcie spotkania ze społecznością 

romską, podczas którego omówione zostały zasady uczestnictwa w projekcie i wzajemne 

zobowiązania stron.  
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 Dobór uczestników projektu następował zgodnie z polityką równych szans 

uwzględniającą równość płci.  

Następnym etapem było sporządzenie ekspertyzy wpływu i efektywności wsparcia 

świadczonego na rzecz społeczności romskiej. Wydana publikacja obejmująca kilkadziesiąt 

stron sporządzona została na podstawie wiedzy uzyskanej od członków społeczności romskiej 

zebranej za pomocą kwestionariuszy wywiadu, ankiet, analizy dokumentów, rozmów 

prowadzonych z Romami w formie grupowej i indywidualnie. Zastosowanie kwestionariuszy 

ankiet pozwoliło na uzyskanie opinii na temat realizacji projektu od pracowników instytucji 

publicznych. Wykorzystanie tych narzędzi badawczych pozwoliło na podsumowanie całego 

szeregu działań podejmowanych w Zawierciu na rzecz społeczności romskiej. Pozwoliło 

spojrzeć na problem integracji Romów ich własnymi oczami, na przedstawienie oceny 

realizowanych działań według opinii ekspertów – jak chociażby – socjologów, nauczycieli, 

pracowników socjalnych czy też przedstawicieli instytucji publicznych. Ekspertyza zawierała 

również wnioski, zagrożenia i propozycje dalszych kierunków działań podejmowanych na 

rzecz społeczności romskiej.   

W ramach zadania dotyczącego promocji wiedzy o społeczności romskiej wydano 

obszerną publikację pt.: Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś” poświęconą historii rozwoju 

społeczności romskiej zamieszkującej teren gminy Zawiercie. Pozwala ona czytelnikowi 

uzyskać informację skąd pochodzą Romowie, jaka jest ich historia, jakie grupy Romów 

zamieszkują na terenie kraju i czym one się między sobą różnią. Pokazuje także obraz 

prześladowań Romów w okresie II wojny światowej. Przedstawia niektóre ważne aspekty  

z życia Romów takie jak: relacje, obyczaje, tradycje. Jednak chyba najcenniejszą częścią 

publikacji są zamieszczone w broszurze historie niektórych romskich rodzin, spisane z ich 

wspomnień i relacji oraz zamieszczone zdjęcia przekazane do opublikowania z prywatnych 

zbiorów rodzin romskich.  

Innym działaniem w ramach projektu było szkolenie dla pracowników instytucji 

publicznych. Łącznie, podczas sześciu szkoleń przeszkolono ponad 90 osób. Byli to 

przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Miejskiej, 

Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz pedagodzy z zawierciańskich szkół i przedszkoli.  

Szkolenie obejmowało cztery bloki tematyczne: 

1. Stereotypy i uprzedzenia – ich rola w życiu społecznym. 

2. Kultura i obyczaje Romów. 

3. Charakterystyka grupy zawierciańskich Romów.  
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4. Realizacja w gminie rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 

Powyższe szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza blok tematów 

poświęcony kulturze i obyczajom Romów. Na pytania uczestników szkolenia odpowiadała 

przedstawicielka społeczności romskiej.  

W ramach projektu wydano także ulotkę edukacyjną pt. „Dobre rady, społeczne 

zasady” przedstawiającą sytuację życia codziennego i przyjęte kulturowo w Polsce style 

zachowań. Ulotka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a jej zasady zastosowane 

mogłyby być czy nawet powinny być w każdej grupie społecznej. 

 Ogromnie ważnym dla poprawy funkcjonowania społecznego Romów było działanie 

poświęcone treningom umiejętności psychospołecznych, obejmujące 5 dwudniowych 

wyjazdowych treningów poświęconych nabywaniu umiejętności i kompetencji społecznych 

zachowań. Każdy wyjazd obejmował 16 godzin pracy warsztatowej z udziałem grupy 15 

Romów w wieku produkcyjnym. Bloki tematyczne warsztatów to: trening umiejętności 

społecznych dla osób dorosłych w zakresie komunikowania społecznego, higiena osobista, 

zachowanie w urzędach i innych miejscach publicznych, komunikacja werbalna  

i niewerbalna, umiejętność słuchania, postrzegania, roli stereotypów i uprzedzeń i ich 

przeciwdziałaniu, podejmowanie zobowiązań i ich realizacja, określanie własnych wartości  

i potrzeb, budowa sieci wsparcia społecznego, przyjmowanie pochwał i krytyki, 

konstruktywne rozwiązania problemów, rola żebractwa i jego negatywne skutki  

w odbiorze społeczności Romów przez pozostałą część społeczeństwa. 

  

Ewaluacja 

W trakcie treningów i po ich zakończeniu zebrane do ewaluacji działań materiały 

wykazały zadowolenie Romów z uczestnictwa w warsztatach, które ich zdaniem pozwoliły 

im poznać swoje słabe i mocne strony, zwrócić uwagę na niektóre nieakceptowane społeczne 

zachowania (krzykliwość, niecierpliwość, kłótliwość, nadmierna gestykulacja). Romowie 

uznali także, że zauważyli, iż w relacjach z innymi, nabrali pewnej ogłady i kultury 

komunikowania się, niektórzy stwierdzili, że w większym stopniu potrafią nad sobą 

zapanować. Podkreślali także, że pewne niejasne do tej pory sprawy i sytuacje, dzięki 

warsztatom stały się łatwiejsze do zrozumienia i zaakceptowania. Ważnym podkreślenia jest 

prośba uczestników warsztatów o ich dalszą kontynuację. 

 Zakończenie projektu i jego podsumowanie zawarte zostało w wydanym kalendarzu 

na 2010 rok prezentującym sylwetki romskiego zespołu muzycznego „Cierheń” i ich dzieci 
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oraz promocja kultury romskiej w trakcie zorganizowanej wystawy pt. „Zawierciańscy 

Romowie”. Wystawa zorganizowana została w MOK Centrum w Zawierciu i prezentowała: 

 dokumentację realizowanych projektów socjalnych od 2004 roku w ramach „Rządowego 

programu na rzecz społeczności romskiej” oraz unijnego „Zawierciańscy Romowie 

wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu”,  

 rekonstrukcję taboru romskiego, wystroju typowych romskich domów, prezentacje 

strojów romskich. 

 Odmienność kulturowa, mało do tej pory prezentowana mieszkańcom miasta dała 

swoje efekty w postaci liczebności oglądających wystawę. Organizatorzy planowali otwarcie 

wystawy na okres jednego tygodnia. Jednak  zainteresowanie nią okazało się bardzo duże.  

W związku z tym na prośbę niektórych szkół i organizacji umożliwiono zwiedzanie wystawy 

przez kolejny tydzień. Ogółem wystawę zwiedziło kilkaset osób.  

       

Rezultaty realizowanego wsparcia w ramach Programu Rządowego i Projektu 

unijnego w ramach POKL, Poddziałanie 1.3.1 

 

Realizacja kolejnych działań programowych dała instytucjom i organizacjom 

zajmującym się problematyką romską czy też mającym kontakty z tą grupą etniczną narzędzie 

do jej aktywizacji społecznej. Realizacja kolejnych projektów pozwoliła na nawiązanie 

dobrego kontaktu z Romami – udało się pokonać ich nieufność, poznać ich problemy  

i specyfikę grupy tak hermetycznie zamkniętej. To daje szansę na prowadzenie bardziej 

efektywnej pracy socjalnej i tworzenie optymalnej oferty poprawy sytuacji społecznej 

Romów oraz budowy systemowych działań integracyjnych. 

 Przeprowadzone badania w grupie zawierciańskich Romów wskazały, że w ich ocenie 

okres ostatnich pięciu lat znacznie wpłynął na wzrost ich statusu społecznego. 

 Podobnie przedstawiciele wielu instytucji publicznych, w tym pracownicy socjalni 

oceniają, że działania systemowe dają pozytywne efekty budując wzajemne porozumienie 

w komunikacji interpersonalnej na płaszczyźnie życia społecznego Roma i pozostałej części 

społeczeństwa. 

 Po kilku latach wytężonej pracy na wielu poziomach życia społecznego, Romowie 

zaczęli uczestniczyć w ważnych wydarzeniach w mieście. Zdają sobie sprawę  

z konieczności podniesienia swoich kompetencji społecznych i edukacyjnych, podejmują 

kursy zawodowe, ich dzieci realizują obowiązek szkolny, chętnie uczestniczą  

w organizowanych imprezach integracyjnych. Z grupy 20  Romów w wieku produkcyjnym,  
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9 podjęło pracę (w formie prac interwencyjnych, prac społecznie-użytecznych, poprzez 

uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej, na umowy zlecenia). 

Całość integracji to jednak żmudny i długotrwały proces wymagający stałego 

monitorowania ewentualnych zagrożeń, które mogłyby mieć wpływ na efektywność 

przedsięwzięć. 

Jednym z nich występującym coraz rzadziej jest nieufność do nowo realizowanych 

przedsięwzięć – wymagająca stałego tłumaczenia, wyjaśniania zasad funkcjonowania 

projektów i formalizacji większości działań. Kolejne zagrożenie to niestabilność uczestnictwa 

Romów w realizacji działań i ich okresowe migracje, wciąż duży poziom analfabetyzmu i 

niechęć dorosłych Romów do podjęcia oferowanych kursów pisania i czytania – te braki 

znacznie utrudniają skuteczne poszukiwanie pracy, pogłębiają tym samym wykluczenie 

społeczne. Także występujące konflikty wewnątrz grupy Romów mogą negatywnie wpłynąć 

na poziom podejmowanych przedsięwzięć. 

 Zagrożenia tkwiące w otoczeniu Romów to głównie funkcjonujące w społeczeństwie 

stereotypy i uprzedzenia wobec Romów. Zatem projekty z komponentu romskiego winny być 

skierowane na walkę z uprzedzeniami i stereotypami „Roma złodzieja czy nieroba”. 
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Katarzyna Mierzejewska  

Koordynator merytoryczny CIS 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu  

ul. Piłsudskiego 47 

42-400 Zawiercie 

tel. 32 672 77 01 

e-mail: mops_zawiercie@wp.pl 

 

Zawierciańskie Centrum Integracji Społecznej Pomocne Tobie 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jest partnerem Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach, w realizacji projektu pt. Centrum 

Integracji Społecznej Pomocne Tobie. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu VII 

PO KL: Promocja Integracji Społecznej.  

 

Czas i miejsce realizacji projektu 

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres od 1.10.2009 do 30.09.2011 roku na 

terenie powiatu zawierciańskiego.  

Siedziba centrum znajduje się w schronisku dla bezdomnych, które na terenie naszego 

miasta istnieje już prawie osiem lat. Wszelkie prace remontowe zmierzają do rozbudowy tego 

schroniska a także poprawy warunków osób bezdomnych mieszkających w placówce.  

 

Cel główny projektu 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w gminie Zawiercie, poprzez wsparcie i uczestnictwo  

w przedsiębiorstwie społecznym. 

 

Cele szczegółowe 

 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej jako instytucji, w której klienci będą nabywać: 

umiejętności zawodowe oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podwyższanie kwalifikacji zawodowych.  

 Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 

możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 

gospodarczą. 

 Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji 

społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu. 
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 Nauka umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 

 

Odbiorcy działań (beneficjenci)  

Beneficjentami projektu są klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zawierciu, osoby 

długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków po przebytej terapii, 

bezdomni, zwalniani z zakładów karnych. 

Projekt jest przewidziany dla 80 osób w tym 40 z nich to osoby długotrwale 

bezrobotne.  

Obecnie w zajęciach centrum uczestniczy również pięć osób bezdomnych, co ma 

niemałe znaczenie w ich aktywizacji. Wśród nich jest grupa osób, która szczególnie się 

sprawdziła i dała poznać jako osoby odpowiedzialne, chcące zmienić swoje dotychczasowe 

życie. Jest to najlepsza rekomendacja Centrum Integracji Społecznej. 

 

Opis projektu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jako partner, zajmuje się rekrutacją 

klientów do projektu, monitoringiem i ewaluacją, pełni w tej kwestii rolę strategiczną.  

Uczestnicy skierowani do Centrum Integracji Społecznej realizują indywidualny 

program zatrudnienia socjalnego, tworzony wspólnie przez pracownika socjalnego, 

psychologa i doradcę zawodowego. Uczestnicy realizują ten program poprzez naukę zawodu 

oraz zajęcia psychospołeczne. Pracownicy projektu prowadzą działania przywracające bądź 

umożliwiające zdobycie nowych umiejętności. Najbardziej skuteczną formą jest ograniczenie 

do minimum teorii na rzecz praktycznej nauki zawodu. Dobór zawodów został opracowany 

na podstawie analizy rynku pracy miasta Zawiercie oraz potrzeb socjalno-opiekuńczych 

tutejszego ośrodka. Każdy z uczestników uzyska możliwość zdania egzaminu zewnętrznego 

nadającego kwalifikacje. Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymają także certyfikaty 

zakończenia zajęć w CIS i propozycji zatrudnienia.  

W ramach tego projektu powstało sześć pracowni. Każda pracownia kształci 

pięcioosobową  grupę. Grupy w poszczególnych pracowniach mogą być dwie lub trzy. Cztery 

z nich mają zajęcia na terenie budynku CIS w Zawierciu – Żerkowicach, dwie w dziennym 

domu pomocy społecznej i środowiskach wymagających opieki, prowadzonych przez tutejszy 

ośrodek.  

W Centrum Integracji Społecznej w Zawierciu zatrudnieni są: 

 koordynator projektu, 

 kierownik CIS, 
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 specjalista ds. rekrutacji i kadr, 

 specjalista ds. finansowych, 

 główna księgowa, 

 księgowa partnera,  

 pracownik socjalny (pracujący także w tut. Ośrodku), 

 instruktorzy – terapeuci (dwie instruktorki oddelegowane z tut. Ośrodka), 

 koordynator merytoryczny partnera, 

 psycholog, 

 doradca zawodowy. 

 W ramach CIS funkcjonują następujące pracownie: 

 ogólnobudowlana (murarz, tynkarz) – dwie edycje po 5 osób, 

 wykończenia wnętrz (malarz, konserwator, tapeciarz) - 3 edycje po 5 osób, 

 zieleni miejskiej (ogrodnik, florysta) - 3 edycje po 5 osób, 

 instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego (hydraulik) - 2 edycje po 5 osób, 

 asystenta osoby niepełnosprawnej (asystent osoby niepełnosprawnej , broker) - 3 edycje 

po 5 osób, 

 opiekunki osób starszych (opiekun socjalny) - 3 edycje po 5 osób.  

Na terenie centrum organizowane są warsztaty zadaniowe:  

 trening umiejętności interpersonalnych (pracownik socjalny, psycholog), 

 profilaktyka uzależnień (psychoterapeuta, pedagog), 

 higiena osobista, problemy zdrowotne (pielęgniarka środowiskowa), 

 przemoc w rodzinie (psycholog- terapeuta), 

 planowanie i gospodarowanie budżetem (specjalista budżetowy), 

 przedsiębiorczość (trener specjalista).  

 

Przewidywane rezultaty 

Rezultaty twarde: utworzenie CIS, w którym 12 osób uzyska zatrudnienie na etacie  

w projekcie, 25 uzyska zatrudnienie na umowy po zakończeniu uczestnictwa, 1 osoba 

zamieszka w mieszkaniu socjalnym, certyfikat uczestnictwa w pracowniach otrzyma 80 osób, 

10 osób zostanie zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego, a 5 w ramach prac 

interwencyjnych.  

Rezultaty miękkie: wzrost umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  

i asertywności, wzrost poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
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przezwyciężenie problemów życiowych, rozwój umiejętności zarządzania czasem, motywacja 

do aktywności społecznej.  

 

Ewaluacja  

Ocena rezultatów będzie dokonywana co najmniej dwukrotnie na początku i na końcu 

realizacji projektu. Za pomocą następujących metod i technik badawczych: ankieta, wywiad, 

obserwacja. Rezultaty będą również monitorowane przez cały okres realizacji projektu oraz 

po zakończeniu przez partnera. Działania projektowe powinny zaowocować wzrostem 

umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji zawodowych, co w konsekwencji 

doprowadzi do wzrostu poziomu aktywności zawodowej na rynku pracy. 
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POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 
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Marzena Krzempek 

Zastępca koordynatora projektu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 

ul. Bobrecka 29 

43-400 Cieszyn 

tel. 33 477 71 17 

e-mail: pcpr@powiat.cieszyn.pl 

 

Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie 

problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim 

 

Przygoda Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie z projektem 

systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego rozpoczęła się na początku stycznia 2008r. Wówczas do Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie wpłynęło pismo informujące o przyznaniu kwoty na realizację 

projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie.  

Rozpoczęło się poszukiwanie informacji, udział w szkoleniach, zasięganie porad 

kogokolwiek, kto mógłby się w jakikolwiek sposób przyczynić do napisania konkretnego 

wniosku spełniającego odpowiednie warunki. Nasze początki były ciężkie. Potem było pół 

roku przygotowań i ciężkiej pracy. 

 

Rok 1 

Czas realizacji projektu 

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe 

rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” ruszył  

w dniu 1 lipca 2008 roku.  

 

Cele projektu 

Świeże siły, duży zapał i chęć realizacji czegoś, co wtedy było jeszcze nieznane, 

pozwoliły na start w kierunku celu głównego, którego metą jest zmniejszenie wykluczenia 

społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim.  

Jak wynika z dokumentu pod nazwą „Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie cieszyńskim na lata 2007 – 2020” największymi problemami na 

naszym terenie są ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Dlatego celami szczegółowymi 

w pierwszym roku realizacji projektu było zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności 
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społecznych i zawodowych oraz ułatwienie dostępu klientom PCPR do form aktywnej 

integracji.  

 

Beneficjenci 

Projekt objął swoimi działaniami dwie grupy docelowe, które jednocześnie są 

klientami PCPR: osoby niepełnosprawne oraz osoby opuszczające placówki opiekuńczo – 

wychowawcze bądź rodziny zastępcze. Jednocześnie każdy musiał spełniać dodatkowe 

kryteria, takie jak bycie osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, mieszkanie na terenie 

powiatu cieszyńskiego i korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej.  

 

Opis projektu 

W pierwszym roku realizacji pracownik socjalny oraz doradca ds. osób 

niepełnosprawnych rozsyłali do potencjalnego uczestnika zaproszenie do udziału w projekcie. 

Informacje ukazały się również w lokalnych mediach.  

W każdą środę odbywały się spotkania rekrutacyjne, podczas których pracownicy 

promowali projekt i zachęcali do wzięcia w nim udziału. Osoby, które wyraziły taką chęć 

mogły od razu wypełnić formularz rekrutacyjny, a następnie umówić się na podpisanie 

deklaracji uczestnictwa i umowy oraz spotkać się z doradcą zawodowym i psychologiem.  

Ponadto każdy uczestnik projektu był zobowiązany do udziału w szkoleniu 

dotyczącym aktywizacji zawodowej i pracy nad sobą. Najbardziej pożądanym działaniem 

projektu były oczywiście kursy zawodowe. Nie brakowało szalonych pomysłów takich jak np. 

kurs fotografowania świnek morskich czy kurs tatuażu hawajskiego.  

Biorąc pod uwagę realność i faktyczną przydatność kursu, każdy uczestnik z pomocą 

pracownika socjalnego i doradcy zawodowego wytyczał sobie indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Od lipca do grudnia 2008 roku w projekcie uczestniczyło 31 osób 

usamodzielniających się i 50 osób niepełnosprawnych.  

 

Rezultaty 

Dzięki szkoleniom z doradztwa zawodowego i psychologii z pewnością nastąpiła 

zmiana w świadomości uczestników, wzrost pewności siebie, wiary we własne siły, wzrost 

motywacji do poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

Udział w kursach zawodowych podwyższył kwalifikacje i zwiększył umiejętności 

uczestników. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy, różnego rodzaju 
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kursy komputerowe, kosmetyczne, kursy obsługi kas fiskalnych, kasjera walutowego i kursy 

językowe.  

W pierwszym roku realizacji projektu została również wydana broszura zawierająca 

kompleksową informację dotyczącą ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Można  

w niej znaleźć m. in. wiadomości na temat rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, dane teleadresowe zakładów pracy chronionej, opis ulg obowiązujących 

na terenie kraju oraz wyszczególnione ulgi i uprawnienia w poszczególnych gminach naszego 

powiatu.  

W grudniu 2008 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. W świątecznym 

nastroju spotkali się na nim wszyscy uczestnicy oraz firmy i osoby związane z działaniami 

realizowanymi w ramach projektu. Swoje zadowolenie z realizacji projektu wyraził 

wicestarosta cieszyński, zostały rozdane certyfikaty ze szkoleń miękkich, a także można się 

było podzielić swoimi refleksjami z udziału w projekcie.  

 

Drugi rok wdrażania projektu systemowego 

Pisząc drugi wniosek mieliśmy już „spore” doświadczenie. Ucząc się na błędach 

ulepszyliśmy dokumenty rekrutacyjne, zmieniliśmy nastawienie do uczestników, nabraliśmy 

dystansu do sposobu realizacji projektu. Kolejny rok rozpoczął się z większymi ambicjami  

i górnolotnymi planami.  

 

Cele projektu 

Szczegółowym celem był dla nas rozwój kwalifikacji, umiejętności, zaradności 

społecznej i zawodowej przydatnej na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do szeroko 

pojętej informacji oraz form aktywnej integracji w wymiarze zawodowym, społecznym, 

zdrowotnym i edukacyjnym.  

 

Beneficjenci 

Zaplanowaliśmy, że w roku 2009 nasz projekt obejmie swoimi działaniami 45 osób 

niepełnosprawnych i 40 osób usamodzielniających się.  

 

Opis działań 

Zostało zorganizowanych ponad 30 różnych kursów zawodowych. Największym 

zainteresowaniem cieszył się oczywiście – podobnie jak w roku ubiegłym - kurs prawa 

jazdy kat. B oraz różnego rodzaju kursy komputerowe i kosmetyczne. Najbardziej 
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nietypowym był kurs obsługi kombajnów zbożowych i sieczkarni samobieżnych, w którym 

uczestniczyła… dziewczyna.  

Poza szkoleniami i kursami, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, zostało 

zorganizowane seminarium pod nazwą „Niepełnosprawność… i co dalej?”. Wśród tematów, 

które omówili przedstawiciele świata nauki znalazły się zagadnienia związane z wczesną 

interwencją, wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym, ergonomią i rynkiem pracy 

osób niepełnosprawnych. Podczas seminarium, na które przybyło ponad 80 osób, można się 

było dzielić własnymi doświadczeniami i zasięgnąć porady osób bezpośrednio związanych  

ze wsparciem osób niepełnosprawnych.  

W lipcu 2008 roku odbyła się integracyjno – kulturalna impreza plenerowa dla osób 

niepełnosprawnych. Rozpoczęła się ona na ustrońskim rynku, gdzie uroczystego otwarcia 

dokonał starosta cieszyński wraz z panią dyrektor PCPR, a kilka słów o działaniach 

przedstawiła koordynator projektu. Po części oficjalnej swoje umiejętności zaprezentowała 

para taneczna na wózkach inwalidzkich. Pokaz odbył się w dwóch kombinacjach – duo (dwie 

osoby na wózkach inwalidzkich) oraz combi (osoba niepełnosprawna tańczy ze sprawnym 

partnerem). Część reprezentacyjną zakończył występ wokalny jednego z uczestników 

projektu. Z rynku przeszliśmy w barwnym korowodzie prowadzeni przez młodych 

szczudlarzy. Wyrazu dodawały powiewające balony w barwach Unii Europejskiej, którymi 

wymachiwały zarówno dzieci, dorośli jak i osoby na wózkach inwalidzkich.  

Druga część imprezy – bardziej rozrywkowa – odbyła się na amfiteatrze. Podrywani 

do tańca i zabawy przez zespół muzyczny wszyscy doskonale się integrowali. Jednym  

z elementów był również przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, podzielony na dwie 

kategorie: występ artystyczny i prace artystyczne. Przed zgromadzoną publicznością na 

deskach amfiteatru swój krótki program zaprezentowały trzy zespoły, które zgłosiły swój 

udział w przeglądzie. Była to grupa teatralna „Czarodzieje” z DPS w Skoczowie, zespół 

integracyjny „Cieszynianie” z PDPS „Pogodna Jesień”, DPS Ojców Bonifratrów w Cieszynie 

oraz zespół wokalny „Bursztynki” z DPS w Kończycach Małych. Natomiast kategoria prac 

artystycznych obejmowała wszelkiego gatunku roboty ręczne. W konkursie wzięły udział 

prace: rysunki, prace gliniane, gipsowe, dekoracje, przedmioty użytku domowego, biżuteria, 

itp. Duża ilość prac i ich różnorodność sprawiały trudności w wyborze tych najładniejszych. 

Po długich obradach jury wyłoniło te, w które trzeba było włożyć najwięcej pracy, by uzyskać 

odpowiedni efekt. Na czas imprezy przygotowano wystawę, gdzie można było obejrzeć 

wszystkie prace. Każdy z uczestników otrzymał upominek, a autorom najładniejszych prac 

wręczono nagrody. Na tym nie koniec atrakcji. Imprezę uświetnił mim brzuchomówca Piotr 
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Boruta - uczestnik programu „Mam Talent”, który wraz ze swoim przyjacielem Czocherem 

bawił wszystkich uczestników, a także angażował do wspólnego występu. Na zakończenie 

wystąpiła grupa capoeiry z Cieszyna. Działaniem towarzyszącym Imprezy były warsztaty 

terapii śmiechem, prowadzone przez mima-brzuchomówcę w cieszyńskim Domu 

Narodowym. 

W grudniu 2009 roku odbyło się spotkanie, podczas którego rozdano certyfikaty ze 

szkoleń miękkich, podsumowano działania całego roku i zostały przedstawione prognozy na 

kolejny rok.  

Na progu kolejnych 365 dni stoimy z nowymi planami i pomysłami. Co z tego 

wyniknie? Czas pokaże… 
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Katarzyna Niestrój 

Konsultant ds. koordynacji projektów europejskich 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu 

ul. Sobieskiego 9 

47-700 Lubliniec 

tel.  34 356 32 57 

e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl 

 

Projekt systemowy „Na przekór. Na wprost” realizowany w powiecie 

lublinieckim 

 

  Czas realizacji 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie od 1 lutego 2008 r. realizuje 

projekt systemowy „Na przekór. Na wprost.” współfinansowany z Unii Europejskiej ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

 Odbiorcy działań (beneficjenci) 

 Projekt został skierowany do dwóch grup osób korzystających z pomocy tutejszego 

centrum: osób niepełnosprawnych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i rodziny zastępcze. Dominującym problemem tych osób jest bierność 

zawodowa spowodowana w szczególności zbyt niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 

niepełnosprawnością, nieporadnością życiową bądź też powielaniem nieprawidłowych 

wzorców rodzinnych. Brak pracy, niemożność wejścia lub powrotu na rynek pracy wpływa 

destrukcyjnie powodując niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości, co jest 

bezpośrednim powodem zagrożenia wykluczeniem społecznym.  

  

 Cele projektu 

 Celem głównym naszego projektu jest poprawa społecznego, zawodowego  

i zdrowotnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych z powiatu 

lublinieckiego poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji. Zrealizowanie celu 

głównego projektu możliwe jest dzięki osiągnięciu celów szczegółowych, takich jak: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, 

 podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, 
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 nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poszukiwania pracy, 

 wzrost efektywności realizacji procesu usamodzielnienia osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. 

 

 Zakładane rezultaty/ ewaluacja 

 Działania przewidziane w projekcie do tej pory nie były realizowane w naszej jednostce 

i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłyby możliwe do zrealizowania. 

Wartością dodaną projektu jest osiągnięcie rezultatów poprzez uzupełnienie kwalifikacji 

potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami, a także nabycie nowych umiejętności, które 

przyczynią się do zwiększenia potencjału zawodowego i wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

 Projekt przez cały okres realizacji jest na bieżąco monitorowany przez koordynatora 

projektu, jak również dyrektora jednostki. Pojawiające się problemy są omawiane i w miarę 

możliwości rozwiązywane na bieżąco. Wskaźnikiem rezultatu jest wyposażenie uczestników 

projektu w wiedzę i umiejętności pozwalające na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, 

zmiany postaw dotychczas utrudniających zatrudnienie, zwiększenie motywacji do 

samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej. Planowane działania 

przyczyniają się również do zwiększenia osobistych predyspozycji uczestników poprzez 

zwiększenie koncentracji w wynikach pracy, radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów, 

nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych.  

 Osiągnięcie założonych we wniosku rezultatów mierzone jest przez ankietę 

ewaluacyjną przeprowadzoną na początku i na końcu realizacji projektu. Poprzez ankietę 

badano między innymi jak zmieniała się samoocena uczestników projektu, ich umiejętności 

zawodowe i społeczne, poczucie odpowiedzialności i jakości życia, zaufanie we własne siły  

i poczucie własnej wartości oraz aktywność na rynku pracy i postawy wobec pracy. 

Osiągnięcie zaplanowanych rezultatów nie byłoby możliwe bez pomocy pracowników 

Centrum, którzy swoim wsparciem i pracą socjalną przeciwdziałali rezygnacji uczestników  

z udziału w szkoleniach 

 

 Opis projektu 

 W pierwszym roku realizacji projektu, czyli od lutego do grudnia 2008 roku wsparciem 

zostało objętych razem 46 osób w wieku od 22 do 59 lat. W projekcie wzięło udział 20 osób 

niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy skorzystali z: 

 kursu komputerowego w ilości 110 godzin, który zakończył się uzyskaniem świadectwa 

MEN, 
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 warsztatów aktywności na rynku pracy w ilości 32 godzin, zakończonych uzyskaniem 

certyfikatu, 

 treningu umiejętności interpersonalnych w ilości 20 godzin, zakończonego uzyskaniem 

certyfikatu. 

  

 Odbiorcami naszego projektu byli również wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Herbach. 11 wychowanków wzięło udział w kursie kwalifikacyjnym 

„malarz-tapeciarz” w ilości 160 godzin. Kurs łączył praktykę z teorią. Ze szkoleń skorzystało 

także 15 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Dla 

nich zostało przewidziane wsparcie w postaci: 

 kursu komputerowego połączonego z projektowaniem stron www i grafiką komputerową 

w ilości 187 godzin,  

 kursu prawa jazdy kat. „B”, 

 kursu stylizacji paznokci, który odbył się w ilości 160 godzin i zakończył wydaniem 

certyfikatów potwierdzających udział w kursie.  

 

 Zdobywanie umiejętności zawodowych umożliwia rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej.  

 

 Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do wzrostu kluczowych umiejętności 

pracowniczych i praktycznych. Oprócz umiejętności takich jak obsługa komputera, 

projektowanie stron www, umiejętności posługiwania się grafiką komputerową, umiejętności 

budowlanych, jazdy samochodem oraz wiedzy o prawie ruchu drogowego, jak również 

umiejętności zdobienia i pielęgnacji paznokci, uczestnicy projektu nabyli umiejętność pracy  

w zespole, znają zawody, które mogliby wykonywać, potrafią napisać list motywacyjny  

i życiorys. Udział w projekcie poprawił również ich zdolności motywacyjne.  

 Dzięki udziałowi w szeregu szkoleń i kursów, uczestnicy wyrazili chęć uczenia się 

nowych rzeczy, a co najważniejsze chęć pracy zawodowej. Trening umiejętności 

psychospołecznych oraz warsztaty aktywności na rynku pracy przyczyniły się do wzrostu 

predyspozycji osobistych niepełnosprawnych uczestników projektu. Dowiedzieli się, jak 

przygotować się do profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, radzą sobie ze zmianami oraz 

stresem. Dzięki integracji z innymi uczestnikami nabrali pewności siebie w kontaktach 
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interpersonalnych, potrafią zintegrować się z grupą, łatwiej przychodzi im porozumiewanie 

się z innymi. 

 W roku 2009 ze względu na mniejsze środki finansowe do projektu przystąpiły 

32 osoby, w tym 12 wychowanków z Domu Dziecka w Ciasnej w wieku od 16 do 18 lat oraz 

20 osób niepełnosprawnych, z czego 10 osób to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. 

Osoby niepełnosprawne, w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej, 

uczestniczyli w indywidualnym poradnictwie zawodowym, obejmującym 3 godziny 

indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas, których uczestnicy projektu zostali 

przygotowani do wejścia na rynek pracy, dowiedzieli się, jakie są ich predyspozycje 

zawodowe oraz wypracowali indywidualny plan działania. Oprócz spotkań z doradcą 

zawodowym, wzięli udział w kursie komputerowym obejmującym 110 godzin, zakończonym 

uzyskaniem świadectwa MEN. Po zakończeniu kursu komputerowego oraz poradnictwa 

zawodowego, osoby niepełnosprawne wyjechały na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny, 

podczas którego prowadzone były zabiegi rehabilitacyjne dostosowane do schorzeń danego 

uczestnika. Ponadto, podczas turnusu dla uczestników projektu zorganizowane zostały zajęcia 

integracyjno – rozwojowe przy muzyce o charakterze inspirującym, wieczorki taneczne, 

dyskoteki, ogniska, przejażdżki bryczką. 

Wychowankowie Domu Dziecka w Ciasnej, w ramach projektu wyjechali na  

2 tygodnie w góry gdzie, oprócz zaplanowanych szkoleń, takich jak trening umiejętności 

psychospołecznych oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, zorganizowane mieli wiele 

zajęć sportowo-rekreacyjnych powiązanych ze zwiedzaniem dóbr kulturowych Tatr i Podhala. 

Nie od razu spotkaliśmy się z pozytywną reakcją ze strony wychowanków. Z dystansem 

podchodzili do naszego pomysłu, gdyż szkolenia miały charakter wyjazdowy i trzeba było 

poświęcić swój prywatny czas, aby zdobyć nowe kwalifikacje. Tym bardziej, że wyjazd 

zorganizowano w okresie wakacyjnym, podczas którego wychowankowie niechętnie myśleli 

o nauce - a tak właśnie wyobrażali sobie szkolenia. Szybko jednak przekonali się o plusach 

takiego sposobu prowadzenia szkoleń. Wyjazd pełnił funkcję integracyjną – uczestnicy mogli 

się lepiej poznać i porozmawiać. Dzięki zorganizowanym działaniom uczestnicy zdobyli 

umiejętność pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, jak również z pomocą doradcy 

zawodowego wypracowali indywidualny plan działania. Po powrocie wychowankowie Domu 

Dziecka bardzo dobrze ocenili zorganizowany wyjazd i zadeklarowali chęć uczestnictwa 

w podobnych działaniach w latach kolejnych. 
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Ewaluacja projektu pokazała, że oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności uczestnicy 

projektu zwiększyli też możliwości zatrudnienia dzięki zmianie dotychczasowych postaw. 

Zwiększyła się również ich motywacja do samodzielnego działania w celu poprawy sytuacji 

materialnej. Dzięki integracji z innymi uczestnikami zwiększyła się ich samoocena, nabrali 

pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, potrafią zintegrować się z grupą, łatwo 

przychodzi im porozumiewanie się z innymi. Zdecydowana większość zna swoje mocne i 

słabe strony. Udział w projekcie spowodował wzrost zdolności poszukiwania pracy.  

 Lubliniecki PCPR złożył również wniosek o dofinansowanie projektu na rok 2010,  

w którym także przewidziano działania dla osób niepełnosprawnych i usamodzielniających 

się. Biorąc pod uwagę doświadczenie z realizacji projektu w latach ubiegłych, jak również 

opinie uczestników projektu oraz zainteresowanie poszczególnymi kursami, warsztatami 

i treningami, dla osób niepełnosprawnych ponownie zaplanowano turnus rehabilitacyjny. 

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych beneficjenci wezmą udział w spotkaniach z doradcą 

zawodowym poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe. Nowością będą warsztaty  

z autoprezentacji dzięki, którym uczestnicy projektu staną się bardziej świadomi sposobu,  

w jaki są odbierani przez innych, zdobędą wiedzę, jak wywoływać dobre wrażenie na innych 

osobach oraz, jak modyfikować swoje zachowania tak, aby były bardziej zgodne  

z komunikatem, jaki chcą przekazać. Dla osób usamodzielnianych zaplanowano kurs języka 

angielskiego, gdyż jest to jedna z kluczowych umiejętności niezbędna z perspektywy 

pożądanych kwalifikacji pracowniczych, jak również umiejętność przydatna w życiu 

codziennym, pozwalająca na otwarcie na świat oraz na uczestnictwo w społeczeństwie 

globalnym. Ponadto zaplanowano kurs ABC przedsiębiorcy, dzięki któremu uczestnicy 

dowiedzą się jak założyć własną działalność gospodarczą, oraz warsztaty efektywnej 

komunikacji podczas, których uczestnicy projektu zwiększą świadomość swoich mocnych  

i słabych stron w obszarze komunikacji. Dla pełnoletnich uczestników zorganizowany 

zostanie kurs prawa jazdy kat. B. 
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Irena Obiegły 

Dyrektor PCPR  

Renata Hernik 

Kierownik POWOZP 

Karolina Końka 

Koordynatora Projektu „Dobry Start…” 

Wojciech Niemiec 

Kierownik  ZAZ 

Celina Uherek- Biernat 

Kierownika PSOW 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Wałowa 30 

44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 455 14 30 

e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl 

 

 

Inicjatywy i działalność placówek  

należących do PCPR w Wodzisławiu Śląskim 

 
 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

PSOW jest placówką całodobową o zasięgu ponadlokalnym. Świadczy usługi na rzecz 

ofiar, sprawców i świadków przemocy w rodzinie.  

Ośrodek prowadzi szereg działań informacyjnych i edukacyjnych. Odbywa się to 

głównie poprzez organizowanie szkoleń interdyscyplinarnych, warsztatów, kampanii. 

W celu pogłębiania wiedzy na temat szeroko pojętej przemocy, placówka podjęła się 

zorganizowania kampanii „Białej wstążki”. Kampania ta ma na celu rozpoczęcie społecznej 

debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej 

przeciwdziałania. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do 

nich skierowana. Zmierza do włączenia ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. 

Działania towarzyszące kampanii wiązały się z zaangażowaniem lokalnych przedstawicieli 

samorządów, mediów, środowisk młodzieżowych w dyskusję na temat przemocy. 

Bezpośrednim celem tego działania była integracja wielu różnych środowisk i poszukiwanie 

wspólnych możliwości działania. Zakładane rezultaty wiążą się z powstaniem zespołów 

interdyscyplinarnych, opracowaniem programów profilaktycznych, opracowaniem kanałów 

przepływu informacji, ujednoliceniem procedur działania w zakresie przemocy, określeniem 

kompetencji i możliwości poszczególnych środowisk.  
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PSOW jako specjalistyczna placówka stara się być swego rodzaju centrum 

informacyjno - doradczym w zakresie przemocy. Zatrudnienie specjalistów pozwala na 

udzielanie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia w systemie całodobowym.  

 PSOW podjął współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego  

w Gorzycach w zakresie konsultacji dla jego klientów. Tematyka spotkań dotyczy zjawiska 

przemocy i opiera się na realizowanym w powiecie wodzisławskim programie korekcyjno- 

edukacyjnym. W celu szerszego rozpropagowania oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla 

sprawców przemocy, podjęto współpracę za kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w 

Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu Zdroju. Zaproszono do współpracy pracowników socjalnych 

oraz policjantów z powiatu wodzisławskiego oraz bezpośrednio z nim sąsiadujących, w celu 

wypracowania procedury naborowej do programu. 

Podejmowanie współpracy wielopłaszczyznowej sprzyja budowaniu w powiecie 

wodzisławskim spójnej polityki społecznej. Daje to możliwość szybkiego i racjonalnego 

działania w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Zakład Aktywności Zawodowej  

 

W grudniu 2008 roku, w budynku byłego szpitala, powstał Zakład Aktywności 

Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim. Główne działania zakładu 

mają na celu podjęcie zatrudnienia przez grupy niepełnosprawnych pracowników  

w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.  

Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia 

pracowników niepełnosprawnych, pomoc w ich usamodzielnieniu społecznym. ZAZ 

zatrudnia 15 osób niepełnosprawnych, w tym 10 ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

oraz 5 z umiarkowanym. Od momentu rozpoczęcia działalności zakładu dwie osoby podjęły 

zatrudnienie na chronionym rynku pracy. Obecnie kolejni pracownicy zakładu są gotowi do 

podjęcia pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. Nawiązano kontakt z zakładami 

pracy chronionej w celu zarekomendowania pracowników Zakładu. Pracownicy 

niepełnosprawni zakładu stale podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szeregu 

szkoleń doskonalących, uzupełniających.  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – projekt systemowy pn. „Dobry Start”. 

Program aktywizacji społeczno- zawodowej oraz reintegracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim.  

 

Czas realizacji projektu 

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.  

 

Odbiorcy działań (uczestnicy projektu) 

Projekt adresowany był do osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

będących: wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz z zaburzeniami psychicznymi,  

a także osobami mającymi problemy w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz 

będącymi ofiarami przemocy w rodzinie.  

 

Cele projektu 

Celem głównym jest zatem promocja integracji społecznej i zawodowej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród usamodzielnionych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, 

wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych,  osób będących ofiarami przemocy 

w rodzinie bądź mających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz 

reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym chorych psychicznie, 

poprzez wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych.  

 

         Opis podejmowanych działań 

 szkolenia zawodowe (m.in. kursy: kucharza, cukiernika, prawa jazdy kat. B, podstaw 

opieki nad osobą chorą, starszą, dzieckiem niepełnosprawnym, podstaw prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, j. angielskiego, spawania metodą MAG, operatora 

wózków widłowych, fakturowania i obsługi kasy fiskalnej, kosmetyczny wraz ze 

stylizacją paznokci, BHP i PPOŻ, florystyczny), 

 warsztaty aktywizacyjne i poradnictwo (doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne 

oraz poradnictwo z terapeutą ds. uzależnień), 

 indywidualne wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji przez usamodzielnianych 

wychowanków, 

 pracę socjalną i środowiskową, 
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 wsparcie działań na rzecz programu integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych dla osób chorych psychicznie i klientów warsztatów terapii zajęciowej 

poprzez treningi umiejętności społecznych, wsparcie grupowe, szkolenia zawodowe, 

 dwa seminaria promujące projekt poświęcone tematyce zjawiska przemocy  

w powiecie wodzisławskim oraz tematyce osób niepełnosprawnych- problemom, 

potrzebom i możliwościom zawodowym w powiązaniu z prawnymi i finansowymi 

aspektami zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

 wydanie kalendarza promocyjnego z realizacji projektu w 2009 roku, 

 wykonanie gadżetów promocyjnych w postaci koszulek z logo EFS oraz „Dobrego 

Startu”. 

 

Oczekiwane efekty 

 wsparcie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki 

opiekuńczo- wychowawcze, 

 wsparcie procesu wychodzenia z marginesu społecznego osób wykluczonych społecznie 

poprzez odzyskiwanie przez nich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

 aktywizacja społeczno- zawodowa uczestników projektu poprzez szkolenia oraz usługi  

o charakterze edukacyjnym, 

 zwiększenie motywacji osób objętych projektem do aktywizacji społecznej  

i zawodowej, 

 rozwój form wsparcia umożliwiających integrację osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług społecznych, 

 podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich osób mających problemy  

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, 

 wspomaganie procesu podnoszenia samooceny, 

 wspomaganie procesu rozwijania zainteresowań uczestników projektu jako najlepszej 

formy integracji ze społeczeństwem. 

 

Ewaluacja 

  Sposoby oceny realizowanych działań to: monitorowanie, proces ciągły- analiza 

dokumentacji i badanie wskaźnika produktu, ankieta, obserwacja, bieżące konsultacje  

z pracownikami bezpośrednio wykonującymi zadania na rzecz aktywnej integracji, wizytacje 
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i kontrola w miejscach realizacji projektu, sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych  

i końcowych. 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Wodzisławiu Śląskim jest realizatorem programu wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ich rodzin, przyjaciół i otoczenia. Zmierzał on do budowania lokalnej, 

kompleksowej sieci oparcia społecznego pn. „Nasz Portret”.  

 

Odbiorcy działań 

Projekt skierowany był do środowiska osób młodych oraz do rodzin osób dotkniętych 

kryzysem psychicznym.   

 Wśród uczniów i studentów powołano grupy wykładowo-szkoleniowe, które miały na 

celu typową edukację dotyczącą choroby psychicznej, funkcjonowania chorego. Z grona 

uczniów bardziej zainteresowanych proponowaną ofertą utworzono grupy warsztatowe. 

Ta forma pracy pozwoliła młodym ludziom zobaczyć świat osoby chorej psychicznie, 

doświadczyć emocji, jakie często towarzyszą osobom zepchniętym na margines życia 

społecznego.  

 

Opis działania 

 W realizację projektu zaangażowani byli klienci ośrodka, którzy pod kierunkiem 

terapeuty uczestniczyli w przygotowaniu poczęstunku i obsłudze stołu w czasie trwania 

poszczególnych zadań projektu. Jednocześnie była to dla klientów forma ich aktywizacji  

i integracji społecznej, także ukazania ich efektywnego działania i możliwości.  

 Realizację projektu kończyło spotkanie edukacyjno-integracyjne rodzin ze 

społecznością uczniowską. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami, trudnościami 

oraz wszystkim, co sprzyja akceptacji choroby i zmianie negatywnych stereotypów 

dotyczących chorych psychicznie. 

 Dopełnieniem projektu była kampania reklamowa i edukacyjna na szczeblu lokalnym 

mająca na celu promowanie i ukazywanie możliwości, jakie kryją w sobie osoby 

doświadczone kryzysem psychicznym. Zorganizowano szereg wystaw prac wykonanych 

przez klientów w pracowni artystycznej ośrodka. Otwarciu wystawy zawsze towarzyszyło 
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spotkanie integracyjne z zaproszonymi gośćmi oraz program artystyczny wykonany przez 

uczestników projektu. Środowisko lokalne miało również okazję poznać formy pomocy 

kierowanej do osób i rodzin dotkniętych kryzysem psychicznym. W tym celu wydano 

również informator – przewodnik dla osób i rodzin doświadczonych kryzysem psychicznym. 

 

Rezultaty 

W efekcie zrealizowanego w powiecie wodzisławskim projektu został 

zintensyfikowany proces budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Zainicjowano również współpracę szerszego kręgu instytucji. Włączenie  

w realizację projektu tak licznej grupy młodzieży było dużym krokiem w obalaniu mitów  

i negatywnych stereotypów dotyczących choroby psychicznej oraz wizerunku osoby chorej 

jako niebezpiecznej, mało wartościowej, wymagającej izolacji od reszty społeczeństwa. 

Podniesiony został poziom integracji osób doświadczonych kryzysem psychicznym  

ze środowiskiem ludzi zdrowych.  

 Osiągnięte rezultaty były większe od zakładanych, a zainteresowanie dalszą 

współpracą tak duże, że w następnym roku kalendarzowym zrealizowano kolejną edycję,  

tj. "Nasz Portret – Odsłona Druga". Ponownie wśród uczniów powołano grupy wykładowo-

warsztatowe. Do rodzin skierowano ofertę konsultacji psychologa i psychoterapeuty. 

Znacznie rozszerzono formy aktywizacji osób doświadczonych kryzysem psychicznym. 

 W tym celu zaproszono do współpracy Teatr Wodzisławskiej Ulicy, który poprowadził dla 

klientów ośrodka warsztat teatralny.  

 W efekcie realizacji obu edycji projektu  proces budowania sieci oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyjął w powiecie wodzisławskim szerszy zakres. 

Został dokonany ważny krok w zmianie stereotypów dotyczących choroby psychicznej. 

Treningi, a zwłaszcza warsztat teatralny, pozwoliły klientom ośrodka wejrzeć głębiej  

w siebie, odnaleźć ukryte talenty, rozbudzić zainteresowania, „zaistnieć" w społecznej 

świadomości, zintegrować się ze środowiskiem, zwłaszcza ludzi młodych. Realizacja projektu 

zaowocowała dalszą współpracą z partnerami poszczególnych zadań. 
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Wioletta Urbańska (przy współpracy Łukasz Banduch) 

Wychowawca 

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie 

ul. Siemianowicka 58 

41-503 Chorzów 

tel. 32 241 15 27 

e-mail: sekretariatddz@wp.pl 

 

Spływ kajakowy i wyjazdy zimowe. Inicjatywy OWR w Chorzowie 

 

Osoby odpowiedzialne za program: Wioletta Urbańska, Łukasz Banduch 

Nazwa instytucji: Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie 

Czas trwania działań: ferie 2007 r., 2008 r., wakacje letnie 2007 r., 2008 r., 2009 r. 

Beneficjenci: wychowankowie OWR 

Partnerzy w realizacji: sponsorzy, wolontariusze 

Cel ogólny i cele szczegółowe: 

1. Krajoznawczo-turystyczno-wypoczynkowy 

 odreagowanie nagromadzonych napięć, 

 niekorektywny pozytywny kontakt z wychowawcami, 

 nabywanie nowych umiejętności, 

 lepsze poznanie wychowanków i ich indywidualnych potrzeb, 

 poznawanie piękna ziemi ojczystej, 

 nauka zachowań w różnych sytuacjach. 

 

Opis podejmowanych działań: zorganizowano trzy wyjazdy feryjne i trzy spływy kajakowe 

w okresie lata. 

 

„Najbardziej cenne są zwycięstwa, które odnosimy sami nad sobą”
37 

Od ferii zimowych w 2007 r. realizowane są wyjazdy w ramach filii usamodzielnienia 

na zorganizowany przez wychowawców wypoczynek zimowy i letni. Pomysł powstał po 

kilku wypadach jednodniowych z młodzieżą nad wodę, gdzie mogli wraz z wychowawcami 

być w innych warunkach wzajemnego kontaktu, przygotowania posiłku i zabawy. Płynąc 

wypożyczonymi wówczas na parę godzin kajakami, zaczęliśmy snuć wizje takiej przygody z 

młodzieżą – „a co by było gdybyśmy płynęli tak parę dni? A wyobrażacie sobie ogniska 

                                                           
37 Makowski Ryszard, „Turystyczna szkoła charakterów”; Problemy opiekuńczo-wychowawcze 2005 nr 2, str. 21  
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wieczorem?”… Tak powoli kiełkował pierwszy spływ kajakowy. We wrześniu 2006 r. 

postanowiliśmy, że jedziemy. Rozpoczęliśmy kompletowanie uczestników, sprzętu 

sportowego, omawianie trasy. Zamysł był taki, by udział wzięło 10 wychowanków oraz 10 

osób dorosłych. Po paru miesiącach zabiegów stworzono grupę dorosłych, którzy w 

większości mieli za sobą praktykę spływania kajakiem lub innej formy sportu wodnego oraz 

pozyskano ratownika wodnego, który nieodpłatnie był gotów z nami popłynąć. Część tej 

ekipy stanowili zaprzyjaźnieni studenci KUL z kierunków pedagogiki i psychologii. 

Sprawdzono uprzednio całą trasę spływu pod kątem bazy noclegowej – pola namiotowe. Z 

młodzieżą przećwiczono technikę rozkładania i składania namiotów, pakowania rzeczy, 

przeszkolono na okoliczność zasad bezpieczeństwa.  

 I tak w czerwcu 2007 roku wyruszyliśmy na nasz pierwszy placówkowy spływ 

kajakowy na trasie Sanok–Przemyśl, 120 km wodą. W następnym, 2008 roku 

zorganizowaliśmy spływ na trasie Przemyśl–Rudnik n/Sanem, w tym roku płynęliśmy Czarną 

Hańczą na Mazurach. Na spływ zabieramy ze sobą całe konieczne wyposażenie: namioty, 

gary z rusztem do gotowania na ogniu, wyżywienie, podstawowy sprzęt sportowy, sprzęt 

indywidualny – śpiwory, karimaty, zestawy do spożywania posiłku, bagaż podręczny. 

Wszystko to następnie pakujemy do kajaków i przepływamy kolejne odcinki trasy. 

 Młodzież w trakcie spływu skupiona jest wokół najważniejszych potrzeb związanych 

z aprowizacją, przygotowaniem posiłków, naprawą i czyszczeniem kajaków, wspólnym 

odpoczynku po całodziennym wysiłku. Szeroka gama doświadczeń, jaką zakłada ta forma 

wypoczynku daje możliwość wykazania się każdemu płynącemu indywidualnymi 

umiejętnościami, ekspresją sobie właściwą, posiadanymi zdolnościami – grą na gitarze lub 

innym instrumencie (często wymyślonym z tego, czym dysponujemy), umiejętnościami 

kulinarnymi, pomysłem na wspólną zabawę grupy, poczuciem humoru, co przyczynia się do 

przekonania, że jestem potrzebny i potrafię pomóc innym. Spływ daje posmak ekstremalnych 

sytuacji nie do powtórzenia w warunkach internatowych, dynamicznych zachowań np. 

wyławianie kolegi, który wypadł z kajaka, rozbijanie namiotu przy złej pogodzie, gdzie 

bardzo ważne jest zachowanie kolejności działań oraz posłuch osoby kierującej nimi czy 

organizowanie posiłku w czasie deszczu – trudności z opałem, zmęczenie itd.. Wiele sytuacji, 

które w warunkach placówki miałoby charakter werbalny i nakazowy – na wyjeździe staje się 

formą świadectwa, która bardziej pociąga i fascynuje niż polecenie. Wszyscy podlegają takim 

samym prawom, nie ma bardziej i mniej uprzywilejowanych, wszyscy uczestniczą w tych 

samych niedogodnościach życia, niezależnie czy są wychowankami czy nie. Występuje inny 

rodzaj więzi – w placówce „moje czyny biją we mnie” – na spływie „moje czyny biją w nas” 
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tzn. kiedy zapominam wziąć garnka do kajaka lub nie spakuję śledzi do namiotu to problem 

mają wszyscy, a nie tylko jedna osoba. To sprawia, że interesujemy się tym, co się wokół nas 

dzieje, czuwamy nie tylko nad tym, co do nas należy, ale pomagamy sobie wzajemnie. W 

miejsce zależności formalnej wychowawca – wychowanek powstaje nić przyjaźni, 

zainteresowania i życzliwości. Forsowny wypoczynek jest kopalnią wiedzy zarówno o 

wychowankach, jak i o nas, ich opiekunach. Ekstremalne trudne warunki zmuszają do 

zrzucenia masek i odkrycia zwykłej prawdy o człowieku. Pozwalają też wychowankom 

zobaczyć inną twarz wychowawcy – jego nieznane talenty, poczucie humoru, sposoby 

radzenia sobie ze zmęczeniem, z własnymi słabościami itd.  

Prostota i bezpośredniość relacji, jakie wytwarzają się między uczestnikami spływu, 

wynikająca z faktu realizacji różnych funkcji niezależnie od wieku i relacji wychowawczych, 

sprawia, że młodzież chętnie wraca do przeżytych chwil (nieraz dla nich trudnych) i oczekuje 

nowych wspólnych wyjazdów i to takich „żeby nie było łatwo”. Spływ jako kategoria 

aktywnego wypoczynku objawia prawdę o tym, że spotkanie osób we wspólnym wysiłku 

pogłębia więź i wzajemną odpowiedzialność. Potwierdza to w sensie pedagogicznym słuszną 

intuicję Jana Pawła II o pierwszeństwie etyki przed techniką, osób przed rzeczami oraz ducha 

wobec materii
38

. Bo w każdym działaniu pedagogicznym chodzi powinno nade wszystko o 

rozwój osób.
39

 

 Wyjazdy zimowe organizowane są w stacjonarnych bazach noclegowych. Do tej pory 

odbyły się trzy wypady zimowe: dwa na Ziemię Świętokrzyską (Kałków–Godów)  i  jeden w 

Bieszczady – na szczyt Otrytu. Mają one nieco inny, mniej ekstremalny charakter niż wyjazdy 

letnie – skupione są bardziej na odpoczynku, odreagowaniu napięć przez wspólne gry i 

zabawy, spacery itd. Wyjazd tegoroczny w Bieszczady do schroniska na Otrycie, zawierał 

wiele elementów survivalowych – samodzielne przygotowanie posiłków z produktów, które 

najpierw trzeba było na górę osobiście wnieść w plecakach, zakupów polegających na zejściu 

z góry do wioski i ponownym wejściu z prowiantem, noszeniu z ujścia wody pitnej, 

zgromadzeniu drewna opałowego z powstałych w lesie wiatrołomów, korzystania z toalety 

umieszczonej od domu ok. 100 metrów w lesie, mycie się w przysłowiowej misce wody. 

Młodzież i dzieci doświadczali przeplatania się momentów wysiłku i wypoczynku, wspólnej z 

wychowawcami zabawy. Wieczorem był czas dla grupy – wykorzystany też został na 

                                                           
38 Por. Jan Paweł II „Redemptor hominis”. Teskt i komentarze. Lublin 1982r, str 30-31 

39 Por. tamże s.30 
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ekspresję teatralną i dramatyczną na bazie bajek, która spotkała z dużym zaangażowaniem się 

wychowanków. 

 Wspólne wyjazdy wychowawców i podopiecznych, zaprzyjaźnionych wolontariuszy, 

zaangażowanie wielu osób np. sponsorów sprawia, że u wychowanków wzrasta poczucie 

przynależności do grupy nieformalnej o pozytywnych wzorcach, szacunek dla reguł i zasad 

ukuty w niezaplanowanych, lecz życiowych sytuacjach łączących nas nawzajem.  

Co zyskuje jeszcze wychowawca? Nasze doświadczenie mówi, że po prostu zmienia się 

perspektywa wychowawcza odbioru podopiecznych i trudności wychowawczych z nimi 

związanych. Często w ciągu roku szkolnego trzeba borykać się z powtarzającymi się 

niepowodzeniami, monotonią tych samych czynności, oporem wychowanków w sferze nauki 

szkolnej, lenistwem i niechęcią wpływania na swoje życie, negacją wszystkiego co zmusza do 

pracy… Organizowanie spotkań pospływowych, wspominanie oraz planowanie z młodzieżą 

następnych działań i włączanie ich do pracy na rzecz ich realizacji stanowi momenty 

wyrywania nas wszystkich z utartych kolein codzienności. Gdy mamy do czynienia z tzw. 

„trudniejszym przypadkiem” żartujemy, że trzeba go zabrać na spływ i tam wyrównać 

„walcem wyzwań i doświadczeń” oraz „dopustów wychowawczych”. Takie podejście ułatwia 

wychowawcom wypracowanie dystansu do własnych działań, co często owocuje 

efektywniejszym podejściem do napotykanych trudności. 

Obecne nasze plany koncentrują się wokół organizacji wyjazdu terapeutycznego w 

Bieszczady na Otryt zimą 2010 roku, w czasie ferii zimowych. Będzie z nami obecny 

psycholog i poprowadzi z nami turnus wypoczynkowy oparty na bazie dramy, małych form 

teatralnych, innych form ekspresji. Latem pragniemy zrealizować nasze marzenie - spływ 

kajakowy na Litwie – Uła, Mereczanka i Niemen.  

W naszej pracy napotkaliśmy wielu ciekawych i życzliwych nam ludzi, którzy 

wspierają nas w różnoraki sposób – finansowy, użyczają sprzęt, ofiarowują swój czas, 

polecają nas przez swoje kontakty, świadczą nieodpłatne usługi np. noclegi na polach 

namiotowych, w gospodarstwach, wzbogacają nasze zaplecze kuchenne swymi produktami 

lub darami. Z satysfakcją stwierdzamy, że założone efekty w pełni realizują się w takich 

formach wypoczynku.  

 

Efekty i oczekiwania:  

 wzrost umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, 

 podniesienie wiary u wychowanków w siebie i skuteczność swych działań, 

 integracja wychowanków, 
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 wzrost znajomości potrzeb indywidualnych wychowanków, 

 zaspokojenie kontaktu indywidualnego z wychowankiem, 

 nawiązanie innej relacji wychowawczej na bazie wspólnego doświadczenia, 

 wzrost odpowiedzialności za swe czyny. 

 

Sposoby oceny realizacji działań: 

 organizowane są spotkania pospływowe, w których biorą udział wszyscy uczestnicy 

spływu po czterech/pięciu miesiącach od spływu, 

 integracja grupy poprzez wspólne przeżycia i przygody  – „ci którzy byli to wiedzą…”, 

 udział młodzieży w planowaniu następnych wyjazdów, 

 udział wychowanków w pozyskiwaniu środków finansowych na wyjazdy, 

 pomysły zgłaszane przez młodzież do realizacji w trakcie wyjazdów, 

 przeniesienie do życia codziennego zwrotów i określeń językowych powstałych w trakcie 

wyjazdów np. „jesteś najlepszy”, „dasz radę”, „wydawa!!!!!" itp.  
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Lidia Zeller 

Zastępca Dyrektora  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 

42-217 Częstochowa 

tel. 34 372 42 00 

e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl 

 

Wprowadzenie instytucji asystenta rodziny w Częstochowie 

                                            

Czas trwania 

Program pilotażowy realizowany od kwietnia 2009 r. 

 

Beneficjenci (odbiorcy) 

Rodziny objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, które 

wymagają systematycznego wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny. 

 

Partnerzy w realizacji 

 W ramach realizacji Programu pracę podjęło 5 pracowników - asystentów rodziny. 

Pracownicy ci to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, wyspecjalizowane w pracy z 

rodziną wieloproblemową, doświadczone zawodowo. Asystenci rodziny zostali przeszkoleni 

do pracy metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach. Zaznaczyć należy, że w znacznej mierze 

właśnie tą metodą posługują się asystenci pracy z rodziną. Asystenci rodziny pozostają we 

współpracy z pracownikami socjalnymi wykonującymi pracę socjalną bezpośrednio związaną 

z przyznawaniem świadczeń pieniężnych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na stałe prowadzona jest również 

współpraca ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych tą formą pomocy, 

Sądem Rejonowym oraz Zespołem Kuratorów Sądowych, służbą zdrowia, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Częstochowie, spółdzielniami mieszkaniowymi, świetlicami 

środowiskowymi i szeregiem innych instytucji i organizacji pozarządowych, które służą 

wsparciem w realizacji podejmowanych działań. 

Pracą asystentów rodziny kieruje specjalnie powołany do tego koordynator. Mogą oni liczyć 

także na systematyczne wsparcie konsultanta metodycznego. 
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Cel ogólny 

 Utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej poprzez wspieranie i podnoszenie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców. 

 

Cele szczegółowe 

 reintegracja rodziny poprzez odtworzenie i wzmocnienie funkcji rodziny naturalnej, 

 poprawa warunków bytowych rodziny, w szczególności dziecka, 

 podtrzymywanie więzi emocjonalnych rodziców biologicznych i dziecka, 

 nauka racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, 

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, a w rezultacie znalezienia zatrudnienia, 

 promocja zdrowego trybu życia (dbanie o higienę, profilaktyka zdrowia), 

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych – pomoc w budowaniu 

prawidłowych relacji i więzi między dzieckiem a rodzicem, promowanie pozytywnych 

form spędzania czasu wolnego, itp.), 

 trening umiejętności utrzymania odpowiedniego porządku w mieszkaniu, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 rozwijanie samodzielności rodziny. 

 

Opis podejmowanych działań 

Praca asystenta prowadzona jest w miejscu zamieszkania rodziny, w przypadku której 

istnieje realne zagrożenie umieszczania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Aktualnie prowadzona jest praca z 25 rodzinami, w których wychowuje się 

łącznie 40 dzieci. W przypadkach, gdy szczegółowa diagnoza sytuacji rodzinnej wykazuje 

deficyty opiekuńczo-wychowawcze rodziny rozważa się możliwość udzielenia 

wszechstronnego jej wsparcia w celu zatrzymania dzieci w rodzinie naturalnej. Okazuje się, iż 

często jedyną możliwością pozostania dziecka w miejscu zamieszkania jest wprowadzenie 

dodatkowego instrumentu pracy w postaci asystenta rodziny. Oczywiście udział rodziny w 

Programie ma charakter dobrowolny i wymaga jej zgody. Rolą asystenta rodziny jest pomoc 

klientowi pomocy społecznej w dostrzeżeniu, uświadomieniu jego własnych możliwości, 

posiadanych zasobów i odpowiednim ich wdrożeniu. Asystent musi tak pracować z rodziną, 

aby ta zauważyła, iż w konkretnych sytuacjach potrafi poradzić sobie skutecznie sama. 

Spotkania z rodziną odbywają się w zależności od potrzeb około 2 – 3 razy w tygodniu.  
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W celu wzmocnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny objętej w/w 

formą pomocy, wprowadzono szereg działań umożliwiających pozostanie dziecka w rodzinie 

naturalnej. Należą do nich: 

 systematyczny trening w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zasad 

higieny osobistej oraz dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania, 

 systematyczny trening racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi 

oraz planowania budżetu domowego, dokonywania niezbędnych zakupów (np. 

systematycznie dokonywane są zakupy odzieży i środków czystości zgodnie z potrzebami 

dziecka i rodziny), również tych, które usprawniają funkcjonowanie gospodarstwa 

domowego (np. w ramach pracy asystent wraz z rodzicem dokonuje niezbędnych 

zakupów), 

 trening umiejętności kulinarnych z poznaniem zasad racjonalnego żywienia, zgodnie z 

potrzebami wiekowymi dziecka, 

 trening umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego, z korzyścią dla siebie i 

innych (np. przy pomocy asystenta rodzina zachęcana jest do spędzania czasu wolnego 

wspólnie nie przed telewizorem, ale np. na spacerze, wycieczce rowerowej, poprzez gry i 

zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu, rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, itp.), 

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, które dadzą realną szansę znalezienia 

zatrudnienia (część beneficjentów została skierowana na kursy i szkolenia realizowane w 

ramach wdrażanego przez nasz Ośrodek projektu systemowego „Zainwestuj w siebie - 

program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, w efekcie czego część osób 

znalazła zatrudnienie w formie umowy o pracę, a część w ramach prac społeczno-

użytecznych), 

 podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców (zaszczepianie troski o 

edukację i rozwój dzieci, motywowanie do czynnego i systematycznego uczestnictwa w 

procesie nauczania dziecka i aktywnego uczestnictwa w jego życiu szkolnym), 

 ukierunkowywanie i udzielanie pomocy klientowi w załatwianiu spraw urzędowych. 

 

Oczekiwane/ uzyskane efekty 

  Oczekiwanym efektem pracy asystentów rodziny jest doprowadzenie do stanu, w 

którym rodzina, zagrożona szeregiem dysfunkcji, stanie się na tyle wydolna wychowawczo, 

że będzie w stanie sama wychowywać dzieci bez konieczności zapewniania im opieki 

zastępczej (instytucjonalnej). Pierwsze pozytywne rezultaty realizacji programu to przejawy 
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aktywności klientów, dostrzeganie przez nich potrzeby dokonania zmiany dotychczasowej 

sytuacji, przyzwyczajeń. Ponadto, zauważalna stała się poprawa wyników w nauce i 

frekwencja dzieci rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, co zostało potwierdzone 

również przez wychowawców i pedagogów szkolnych. Rodzice np. chętnie wychodzą z 

dziećmi na spacery i włączają się do wspólnych zabaw, czego do tej pory nie czynili. Część 

osób zachęcona i odpowiednio pokierowana przez asystenta załatwiła zaległe sprawy 

urzędowe (wyrobienie dowodu osobistego, zarejestrowanie się w urzędzie pracy, wystąpienie 

o dofinansowanie do czynszu, załatwienie urlop wychowawczy oraz dodatek do zasiłku 

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem; złożenie podanie o rozłożenie na raty zaległości za 

energię elektryczną itp.). Z wizyty na wizytę mieszkania nabierają czystości. Rodzice więcej 

czasu i zainteresowania poświęcają swoim dzieciom. Starają się uporządkować sprawy 

urzędowe. Trudno mówić, iż zostały odbudowane prawidłowe relacje między członkami 

rodziny, ale posuwając się małymi kroczkami jest szansa na to, że sytuacja dziecka i rodziny 

może w wielu przypadkach odmienić się na lepsze.  

  

Sposoby oceny realizowanych działań 

Na chwilę obecną poszczególne etapy programu realizowane są zgodnie z 

wcześniejszymi założeniami. Asystenci wraz z koordynatorem sporządzają tygodniowe i 

miesięczne sprawozdania podejmowanych działań i prowadzonej z rodziną pracy. Wyniki 

pracy oraz ewentualne trudności, które napotyka asystent omawiane są z konsultantem 

metodycznym. 
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Grażyna Dziedzic 
Dyrektor MOPS (do 2009 r.) 

Danuta Polczyk 
Kierownik Działu Metodyczno – Konsultacyjnego 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

ul. Markowej 20 

41-709 Ruda Śląska 

tel. 32 344 03 00; 32 344 03 23 

e-mail: sekretariat@mops.rsl.pl 

 

Dobre praktyki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej 

 

Najważniejszym zadaniem pomocy społecznej jest rozwiązywanie rzeczywistych 

problemów ludzi, którzy z różnych powodów potrzebują pomocy. Służyć temu celowi  

ma metodycznie rozumiana praca socjalna, dostosowana do potrzeb poszczególnych klientów 

pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne są tylko uzupełnieniem tych działań. Takie 

właśnie podejście jest głównym motorem udoskonaleń i innowacji, jakie w Rudzie Śląskiej 

wprowadza tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu władz miasta. 

 

Projekt socjalizacji rodzin wieloproblemowych 

Kiedy w lipcu 2005 roku startował projekt socjalizacji rodzin wieloproblemowych, 

trudno było przewidzieć, jakie mogą być efekty jego wprowadzenia. Projekt ten zakładał 

ogrom pracy ukierunkowanej na indywidualną pomoc dla rodzin najbardziej jej 

potrzebujących, w których bezradność opiekuńczo-wychowawcza jest efektem 

wielopokoleniowych zaniedbań. Rodziny, które nie wyniosły ze swoich domów podstawowej 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, często powielają 

negatywne schematy postępowania. Rodziny (często wielodzietne) nie potrafią zaspokoić 

najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak przygotowanie posiłku czy dbałość o higienę. 

Nie potrafią też racjonalnie gospodarować środkami, których nie mają w nadmiarze. 

Większość z tych rodzin postępuje w taki sposób nie w wyniku złej woli, ale zwyczajnego 

braku wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków, które zazwyczaj wynosi się z własnych 

domów. Oni niestety nie mieli takiej szansy. Skłonność do nadużywania alkoholu, 

długotrwałe bezrobocie oraz przemoc domowa – ta kumulacja problemów powoduje brak 

wiary, że swoją sytuację można jeszcze poprawić. Praca z takimi rodzinami wymaga więc 

sporego nakładu czasu, wysiłku i cierpliwości. Konieczne jest indywidualne spojrzenie na 
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każdy przypadek. Na dodatek nie ma żadnej gwarancji, że wielomiesięczny wysiłek 

przyniesie pożądane skutki. 

 Szczęśliwie jednak okazało się, że projekt socjalizacji rodzin dość szybko zaczyna 

przynosić pozytywne efekty. W pierwszych rodzinach, które wzięły w nim udział, zaczęły 

zachodzić przemiany. Były to najczęściej rodziny, w których istniało realne zagrożenie 

odebrania dzieci. To właśnie przekonanie, że trzeba zrobić wszystko, by dzieci mogły 

wychowywać się we własnych domach spowodowało szybką decyzję o uruchomieniu 

programu. I rzeczywiście, ten cel w wielu przypadkach udało się osiągnąć. Tam, gdzie  

nie było to możliwe, można było przynajmniej monitorować sytuację i szybko reagować 

wtedy, gdy było to konieczne – a dzięki temu zapobiegać potencjalnym tragediom.  

 Strategia projektu polega na połączeniu nowego narzędzia pracy socjalnej, jakim  

jest kontrakt socjalny, z treningami w prowadzeniu gospodarstwa domowego realizowanymi 

przez specjalnie przygotowane do tego zadania i współpracujące z pracownikami socjalnymi 

trenerki. Głównym przesłaniem jest zabezpieczenie losu najmłodszych i takie wsparcie 

rodziny, by zapobiec sytuacjom, poprzez które dochodzi do interwencji kryzysowej. Takiemu 

wsparciu sprzyja wciąż rozwijająca się infrastruktura pomocowa w mieście. Podpisując 

kontrakt socjalny, klienci pomocy społecznej stają się równorzędnymi partnerami w pracy 

socjalnej. Nie są już tylko biernymi obserwatorami podejmowanych wobec nich zadań –  

od tej pory to oni podejmują decyzje i biorą na siebie odpowiedzialność za kształt swojego 

życia. Kontrakt socjalny jest więc warunkiem koniecznym, by wprowadzić do rodziny trenera 

i by jego praca z rodziną mogła przynieść zamierzone efekty. Podpisanie każdego kontraktu 

poprzedzone jest badaniem psychologicznym oraz szczegółową diagnozą, w której określa  

się zasoby i deficyty rodziny. Oceny sytuacji dokonuje zespół interdyscyplinarny, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji – pracownicy socjalni, pedagodzy, 

kuratorzy, wychowawcy świetlic środowiskowych, psycholodzy. Zespół ten towarzyszy 

również w ocenie działań realizowanych zgodnie z kontraktem socjalnym.  

 Treningi w prowadzeniu gospodarstwa domowego są istotnym elementem tego 

przedsięwzięcia. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w połączeniu  

z nieumiejętnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego jest bowiem poważną 

przeszkodą dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Te problemy nierzadko idą w parze  

z uzależnieniem alkoholowym, które z kolei stanowi przyczynę innych problemów, jak  

i przeszkodę w ich pokonywaniu. 

Treningi przeprowadzane są w mieszkaniach rodzin i opierają się na trzech podstawowych 

elementach: treningu budżetowym, higienicznym i żywieniowym. Rodzice przy czynnym 
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udziale trenerki uczą się prawidłowego dysponowania środkami finansowymi, dbałości  

o higienę własną i dzieci, o czystość mieszkania oraz przygotowywanie odpowiednich  

dla wieku dziecka posiłków. Z rodzinami spotyka się również psycholog pracujący  

nad poprawą rodzinnych relacji. 

 

Osiągnięte rezultaty 

Efekty wspólnej pracy poddawane są bieżącej ewaluacji. Poszczególne sukcesy każdej 

z nich stanowią o sukcesie tut. Ośrodka.  

Pracownica socjalna MOPS przytacza przykład rodziny K. objętej programem. Pokazuje  

on ogrom zmian, jakie zaszły w rodzinie, a które można było osiągnąć dzięki 

zintensyfikowanej pracy socjalnej: „Pani K. mieszka wspólnie z konkubentem, swoją matką 

oraz dwójką małoletnich dzieci. Pani K. jest młodą kobietą, uzależnioną od alkoholu, która 

nigdy nie pracowała zawodowo. Jej konkubent i matka również nadużywali alkoholu. 

Sytuacja w domu przed wprowadzeniem treningu i objęciem rodziny kontraktem była na tyle 

zła, że doszło do konieczności przeprowadzenia interwencji, w wyniku której córeczka 

(wtedy jedyne dziecko Pani K.) zabezpieczona została na pewien czas w pogotowiu 

rodzinnym. W 2007 roku rodzina powiększyła się o kolejne dziecko. Objęcie rodziny 

intensywną pracą socjalną oraz motywowanie przez pracownika socjalnego dorosłych 

członków rodziny do dbałości o dzieci skłoniło rodzinę do podpisania kontraktu socjalnego. 

Zakładał on, że rodzina poprawi swoje funkcjonowanie, a Pani K., jej konkubent i matka 

przejdą terapię odwykową i utrzymają abstynencję. Osiągnięcie tego celu było podstawą  

do innych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodziny, a w efekcie  

do pełnego usamodzielnienia. Teraz, po roku pracy można powiedzieć, że sytuacja w rodzinie 

uległa znacznej poprawie, założone cele zostały osiągnięte. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

trenerki, pracownika socjalnego i psychologa pani K., jej matka i konkubent od roku  

nie spożywają alkoholu. Pani K. podjęła pracę zarobkową. Najpierw pracowała jako 

sprzątaczka w jednym z dużych marketów, a od 3 miesięcy jest tam zatrudniona  

w charakterze ekspedientki. Jej dzieci są czyste, zadbane, mają wykonane szczepienia  

i badania, są żywione we właściwy sposób. Znacznej poprawie uległo też ich zachowanie”. 

Rodzina usamodzielniła się i przestała korzystać z pomocy finansowej tutejszego ośrodka. 

 

Grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 Od wielu lat w Rudzie Śląskiej rozwija się sieć świetlic środowiskowych  

i socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym. Jednak dostrzeżenie potrzeby wsparcia 
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udzielać także dzieciom młodszym sprawiło, że od września 2007 roku funkcjonują w naszym 

mieście grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wychowujących się 

w rodzinach dysfunkcyjnych. Niepokojąca sytuacja małych dzieci, obserwowana przez 

pracowników socjalnych w wielu rudzkich rodzinach, staje się tym poważniejsza w obliczu 

niewystarczającej liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach. Stąd właśnie narodził się pomysł 

by wykorzystać bazę, jaką tworzą w mieście świetlice środowiskowe (zarówno te prowadzone 

przez miasto, jak i przez organizacje pozarządowe) do stworzenia specjalnego programu 

zajęciowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Grupy profilaktyczno-rozwojowe działają obecnie przy świetlicach środowiskowych 

w pięciu dzielnicach Rudy Śląskiej: w Nowym Bytomiu, Wirku, Halembie, Rudzie i Goduli. 

Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia, które nie mają odpowiednich 

warunków dla prawidłowego dorastania we własnych domach. Dzieci pochodzące z rodzin 

wieloproblemowych, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych cechuje silne 

poczucie lęku, zagubienie i niedostosowanie. Często występują u nich zaburzenia w rozwoju 

fizyczno-ruchowym i intelektualnym oraz brak podstawowych umiejętności samoobsługi. Nie 

posiadają odpowiednich dla swojego wieku umiejętności manualnych, mają spore problemy  

z percepcją prostych komunikatów, nie potrafią skupić się na prostym zadaniu. Deficyty  

te w dalszych latach życia mogą często być przyczyną kolejnych problemów – z nauką,  

z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, a także większą podatnością  

na uzależnienia. Program wczesnej interwencji ma umożliwić przezwyciężenie deficytów  

i ich negatywnych następstw w dalszym okresie życia. Dzięki dobrze zorganizowanej 

stymulacji poznawczej program pozwoli wyrównać braki u dzieci przed rozpoczęciem nauki 

szkolnej. Znacznie zwiększa to szansę na ich prawidłowy rozwój.  

 Grupy profilaktyczno-rozwojowe opierają się na uczestnictwie w zajęciach w małych 

grupach, sprzyjających intymności i zindywidualizowanym relacjom. Odbywają się one  

od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Dzieciom zapewnia  

się bezpieczeństwo, oddziaływania terapeutyczne i profilaktyczne, a przede wszystkim 

optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Dzieci ze specyficznymi deficytami 

uczestniczą również w zajęciach indywidualnych, prowadzonych przez wychowawcę  

i psychologa. Również ich rodzice (najczęściej bezrobotne matki) w tym samym czasie mają 

możliwość uczestniczenia w zajęciach mających na celu naukę poprawnego wypełniania roli 

rodzica poprzez kształcenie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci oraz zapewnienia im 

ciągłości oddziaływań wychowawczych. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach są prawidłowo 

przygotowane do zerówek. Dystans dzielący je od pozostałych dzieci w ich wieku zostaje 
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zmniejszony, co daje nadzieję na dalszy, poprawny rozwój i w odleglejszej perspektywie – 

lepszy życiowy start.  

Inicjatywa, realizowana od 2 lat, przynosi spore efekty. Pomimo znacznych deficytów, 

jakie początkowo miały dzieci, wiele z nich nadrobiło braki rozwojowe i nabyło 

podstawowych umiejętności. Poprawił się również ich stan higieniczny i wzbogacono ich 

dietę – wcześniej wśród nich występowały przypadki niedożywienia i niedowagi. Nad 

wyrównywaniem deficytów dzieci pracują z wykwalifikowanymi wychowawcami, 

świadomymi ich domowej sytuacji i przyczyn problemów, z jakimi mierzą się ich 

podopieczni.  

 

Osiągnięte rezultaty 

O efektach podjętej pracy z dziećmi wypowiadają się pracownicy Świetlicy 

Środowiskowej Sióstr św. Elżbiety – jednej z pięciu placówek, które do tej pory realizowały 

projekt: „Dzieci, które zaczynały uczęszczać na zajęcia od września 2007, były wyraźnie 

obarczone zaniedbaniami środowiskowymi i deficytami rozwojowymi. Podopieczni 

wykazywali braki w rozwoju ruchowym, widoczne były także deficyty w funkcjach 

poznawczych – percepcji wzrokowej i słuchowej oraz w mowie i myśleniu. Wyraźne były 

również deficyty w rozwoju emocjonalno-uczuciowym. Dzieci przejawiały agresję werbalną  

i fizyczną – przeklinały, krzyczały i wyzywały. Częste były przypadki dziecięcej przemocy, 

przejawiającej się bijatykami, kopaniem innych dzieci i wychowawców, pluciem itp. Jednak 

po kilkumiesięcznej pracy te negatywne zachowania zostały zminimalizowane. Większość 

dzieci zaczęła używać zwrotów grzecznościowych, potrafiła się przedstawić i podawać 

miejsce zamieszkania. Zdecydowanie polepszył się ich kontakt z wychowawcą.  

Ze słownictwa podopiecznych zostały w znacznym stopniu wyeliminowanie wulgaryzmy. 

Wzbogacił się ich zasób słownictwa, dzięki czemu nabrały odwagi do rozmów i przełamały 

barierę nieśmiałości”. 

Pozytywne rezultaty przyniosła również odbywająca się równolegle praca socjalna  

z rodzicami dzieci, mająca na celu realizację uzgodnień zawartych z pracownikiem socjalnym 

w ramach planu pomocy przyjętego celem wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.  

Udział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych, a także  

w zajęciach edukacyjno-wychowawczych dla matek, stwarza szansę na polepszenie  

ich umiejętności, szczególnie w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb swoich dzieci. Podczas 

gdy dzieci biorą udział w zajęciach w swoich grupach, one uczą się, jak wspierać ich rozwój, 
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przygotować im posiłki i dbać o ich higienę. Część z nich może także skupić się na aktywnym 

poszukiwaniu pracy zarobkowej. 

W 2007 roku grupy profilaktyczno-rozwojowe działały w naszym mieście przy świetlicach 

środowiskowych w trzech dzielnicach Rudy Śląskiej: w Nowym Bytomiu, Wirku i Goduli,  

a między innymi dzięki dofinansowaniu, jakie na ten cel przeznaczyło Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej, doceniając dotychczasowe rezultaty i potwierdzając prawidłowość 

założeń tej potrzebnej inicjatywy, grupy utworzone zostały jeszcze w dwóch kolejnych 

dzielnicach, dzięki czemu efekty ich pracy są jeszcze bardziej wymowne. 

 

Mieszkania rodzinkowe 

W związku z narastającymi potrzebami w zakresie zapewnienia opieki dzieciom 

pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych powstał pomysł 

utworzenia placówki o charakterze interwencyjno-socjalizacyjnym, która mogłaby zapewnić 

optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju swoim wychowankom. 

W 2005 r. w Rudzie Śląskiej rozbudowano system opieki nad dzieckiem poprzez 

utworzenie miejsc socjalizacyjnych w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W ten sposób powstała nowatorska forma mieszkań rodzinkowych, przeznaczona dla dzieci w 

wieku od 4 do 18 lat, pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych. 

Ideą utworzenia tych placówek było odejście od zinstytucjonalizowanej formy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na rzecz małych mieszkań, z których każde dysponuje 

maksymalnie dziesięcioma miejscami. 

Mieszkania rodzinkowe z uwagi na małą liczbę wychowanków umożliwiają 

prowadzenie pracy w małych grupach wychowawczych, co sprzyja nawiązywaniu  

oraz utrzymywaniu bliskich relacji z wychowawcami i współwychowankami, w warunkach 

najbardziej zbliżonych do domowych, rodzinnych. Charakter placówki sprzyja powstawaniu 

poczucia stałości, stabilizacji oraz przynależności. Możliwość pozostania wychowanków  

na terenie rodzinnego miasta daje szansę podtrzymywania kontaktów z rodziną naturalną i 

osobami znaczącymi. 

Warunki, jakie zapewnia ta forma placówki, umożliwia dzieciom nie tylko 

odbudowanie więzi emocjonalnych oraz zapewnienie więzi zastępczych, ale także utrzymanie 

ciągłości w odniesieniu do ich środowiska rodzinnego. Usytuowanie mieszkań na terenie 

rudzkich osiedli sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym. W bezpiecznych warunkach 

dzieci uczą się umiejętności społecznych i przygotowują do samodzielnego życia. 

Respektowane są zwyczaje oraz przyzwyczajenia dzieci, a zbliżone do domowych warunki 
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fizyczne zapewniają autonomię, intymność i spokój. Ponadto wychowankowie biorą udział  

w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, organizowanych na terenie mieszkanka, 

doskonalą także swoje zdolności poprzez przynależność do zespołów tanecznych oraz kół 

zainteresowań poza placówką. Poprzez udział w rozmaitych imprezach kulturalnych rozwijają 

swoje zainteresowania. Udział w imprezach sportowych uczy dzieci zasad zdrowej 

rywalizacji i zasad gry „fair play”. Wspólne organizowanie i przeżywanie świąt  

oraz uroczystości zaspokaja potrzeby duchowe, przybliża wychowankom tradycję  

oraz dostarcza niezapomnianych wrażeń. Realizowane na terenie placówki programy 

profilaktyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne, kształtują pożądane postawy i aprobowane 

zachowania społeczne. Poprzez wdrażanie dzieci w drobne prace domowe oraz zadania 

związane z prowadzeniem domu, dzieci uczą się odpowiedzialności i poszanowania 

własności. Indywidualna praca z wychowankiem prowadzona jest z uwzględnieniem  

jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Angażowanie wychowanków w życie codzienne, 

możliwość decydowania i dokonywania wyborów, daje dzieciom poczucie kształtowania 

rzeczywistości. Wszystkie ważne wydarzenia dotyczące podopiecznych dokumentowane  

są na fotografiach i filmowane. Ponadto każde dziecko prowadzi księgę życia, gdzie tworzy 

swoje drzewo genealogiczne, gromadzi fotografie rodziny i bliskich, przechowuje dyplomy, 

prace i inne pamiątki. Podtrzymywane są także kontakty z rodziną poprzez umożliwianie 

odwiedzin na terenie placówki, przepustki do domu rodzinnego bądź urlopowania. 

 

Osiągnięte rezultaty 

Po czterech latach, jakie upłynęły od otwarcia pierwszego mieszkania rodzinkowego 

(kolejne trzy mieszkania rodzinkowe powstały w 2006 roku oraz jedno w 2007 roku) z tej 

formy pomocy na dzień dzisiejszy korzysta 50 dzieci, można zaobserwować pierwsze 

pozytywne efekty pracy, które znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w 

funkcjonowaniu wychowanków. U wielu zauważa się m.in. wzrost samooceny, empatii, 

zmniejszenie ilości zachowań agresywnych, większą otwartość w kontaktach  

z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, osiąganie lepszych wyników w nauce.  

W mieszkaniu rodzinkowym panuje przyjazna atmosfera, a relacje pomiędzy wychowawcami 

i wychowankami opierają się przede wszystkim na wzajemnym zrozumieniu, co daje 

dzieciom szansę na doświadczenie autentycznej bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Dzięki 

takim przeżyciom prawdopodobnie możliwe będzie w przyszłości podjęcie przez nich próby 

zbudowania prawidłowych relacji w nowych związkach. Mieszkania rodzinkowe 

przeciwdziałają procesowi marginalizacji wychowującej się w nich młodzieży, umożliwiają 
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budowanie własnej tożsamości w warunkach zbliżonych do prawidłowo funkcjonującej 

rodziny.  
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Specjalista-koordynator ds. realizacji projektów 

Marta Kulik  

Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

ul. Żużlowa 25 

44-200 Rybnik 

tel. 32 422 11 11 

e-mail: profilaktyka@opsrybnik.pol.pl 

 

Rybnicki projekt „Skorzystaj z szansy” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku w ramach realizacji projektu „Skorzystaj  

z szansy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego zrealizował warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne adresowane do młodzieży  

w wieku 15-19 lat oraz weekendowy kurs komputerowy.  

 

Odbiorcy projektu 

Projekt „Skorzystaj z szansy” adresowany był do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym bez względu na ich wiek, w tym młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Oferta dla 

osób w wieku 20-25 lat, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb wynikających  

z diagnozy problemu określonego w kontrakcie socjalnym, dotyczyła aktywizacji społecznej  

i zawodowej, obejmowała kursy motywacyjne oraz szkolenia zawodowe. Natomiast oferta dla 

młodzieży w wieku 15-19 lat musiała się różnić od tej zaproponowanej dorosłym 

beneficjentom projektu – musiała uwzględniać wiek, rozwój psychofizyczny oraz fakt, iż 

młodzież w tym wieku uczęszcza do szkoły i tym samym nie może uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych w roku szkolnym. Propozycja dla młodzieży mogła być realizowana jedynie 

w okresie wakacyjnym i w weekendy. Nasza oferta musiała być także atrakcyjna dla tej grupy 

wiekowej. Zaproponowaliśmy każdemu z beneficjentów w wieku 15-19 lat warsztaty 

profilaktyczno-terapeutyczne oraz weekendowy kurs komputerowy.  

      Naszymi beneficjentami była młodzież z rodzin korzystających z różnych form 

świadczeń pomocy społecznej, w tym młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Organizując warsztaty musieliśmy pamiętać, że 

nasi beneficjenci często borykają się z poważnymi zranieniami z okresu dzieciństwa, nie mają 

wiary we własne siły oraz umiejętności radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, mają 

niskie poczucie własnej wartości oraz wysoki poziom lęku i nieufności w sytuacjach 

społecznych oraz wobec instytucji m. in. wobec PUP i OPS.  
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Partnerstwo 

Przy organizacji warsztatów nie zawieraliśmy partnerstwa, jednak podjęliśmy 

współpracę z placówką opiekuńczo-wychowawczą – Zespołem Ognisk Wychowawczych  

w Rybniku, którego kadra pedagogiczna podjęła pracę jako wychowawcy i kierownicy 

turnusów, a także służyła radą przy organizacji wyjazdu letniego dla młodzieży.  

 

Główny cel projektu 

Głównym celem projektu „Skorzystaj z szansy” było umożliwienie równego dostępu 

do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz 

dyskryminowanym na rynku pracy.  

 

Cele szczegółowe 

          Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do przyszłego wejścia na rynek 

pracy poprzez:  

 aktywne kształtowania swojej drogi zawodowej, 

 nabycie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do celu, 

 kreowanie postaw aktywnych, 

 nabywanie umiejętności organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie, 

 wytworzenie nawyku odpowiedzialności, samodyscypliny i systematyczności, 

 wytworzenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wzrostu zaufania we 

własne siły, podniesienie poczucia własnej wartości, 

 zdobycie wiedzy związanej z przygotowywania dokumentów związanych  

z poszukiwaniem pracy, prezentowania się na rynku pracy, poznania podstaw prawa pracy 

oraz prowadzenia negocjacji, 

 nabycie umiejętności obsługi komputera. 

Zarówno warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, jak i weekendowy kurs 

komputerowy miały charakter wyjazdowy.  

 

Czas i sposób realizacji 

W ramach projektu w okresie wakacji letnich zorganizowaliśmy dwutygodniowe 

turnusy warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych, z których dwa odbyły się w 2008 roku w 

Zakopanem, a cztery w 2009 roku w Wiśle.  
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W warsztatach wzięło udział 150 osób – na każdy z turnusów wyjechało 25 osób.  

W czterech turnusach weekendowych kursów komputerowych, odbywających się  

w październiku 2008 roku w ośrodku wypoczynkowym w jednej z dzielnic Rybnika, wzięło 

udział 45 osób (kilkoro z uczestników zrezygnowało z kursu z przyczyn niezależnych – 

obowiązki szkolne, praktyki zawodowe trwające w tym czasie). Weekendowe kursy 

komputerowe odbyły się również w listopadzie 2009 r. 

Działania podejmowane podczas realizacji warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych 

miały charakter kompleksowy. Podczas wyjazdu wakacyjnego młodzież uczestniczyła  

w zajęciach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Zajęcia miały charakter 

zajęć grupowych (w grupach 12-13-osobowych); były prowadzone metodą warsztatową  

z wykorzystaniem aktywnych form pracy na procesie grupowym. Ponadto, młodzież miała 

możliwość indywidualnego kontaktu z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Opiekę nad młodzieżą podczas jednego z turnusów powierzono kadrze rekrutującej się 

spośród pedagogów na stałe zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kadra 

posiadała duże doświadczenie w pracy z dorastającą młodzieżą i dawała tym samym 

gwarancję należytej opieki nad powierzonymi dziećmi.  

Działania podejmowane przez wychowawców w ramach zajęć grupowych  

i indywidualnych korespondowały z treściami warsztatów psychologicznych i zajęć z doradcą 

zawodowym. Wychowawcy realizowali zajęcia grupowe według scenariuszy realizujących 

cele warsztatów.  

W ramach organizacji czasu wolnego młodzieży zaproponowano szereg działań, które 

również miały na celu podniesienie motywacji do samodzielnego podejmowania 

pozytywnych zmian w swoim życiu oraz przezwyciężenie negatywnych wzorów z domów 

rodzinnych. Dla przykładu, w 2009 roku młodzież uczestniczyła w wycieczkach górskich z 

przewodnikiem, zwiedzała jaskinie, uczestniczyła w spływie flisackim Dunajcem, zwiedzała 

zamek i tamę w Czorsztynie, zwiedzała Zakopane, odwiedziła izbę regionalną, wzięła udział 

w grupowych grach w rodzaju paintballa, jeździła na quadach, była w aquaparku.  

Uczestnikom warsztatów w październiku 2008 r. zaproponowano uczestnictwo  

w weekendowym warsztacie komputerowym, podczas którego poza zapoznaniem się  

z obsługą komputera młodzież poznała profesjonalny program do obróbki zdjęć i tworzenia 

filmów. Po zajęciach warsztatowych uczestnicy brali udział w grze paintball, towarzyszył im 

doradca zawodowy i psycholog, z którymi mieli możliwość indywidualnej pracy. 
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Ewaluacja projektu: 

  Warsztaty i kurs komputerowy podlegały badaniom ewaluacyjnym wraz z całym 

projektem „Skorzystaj z szansy”, prowadzonym przez prof. AE dr hab. Aldonę Frączkiewicz-

Wronkę z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej  

w Katowicach oraz dr Marię Zrałek z Zakładu Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. 

Oczekiwanym rezultatem projektu było podniesienie kompetencji społecznych młodzieży 

umożliwiających samodzielne wejście na rynek pracy. Dobór tej grupy, zdaniem 

ewaluatorów, był „niezwykle cenny, bowiem uczenie nawyków i zmiana na proaktywny styl 

życia w młodych grupach wiekowych daje większą gwarancję sukcesu i pozwala na 

estymowanie korzyści nie tylko społecznych, ale również ekonomicznych dla tej grupy  

i pośrednio dla państwa”. Zdecydowana większość uczestników uważa, że w wyniku 

uczestnictwa w zajęciach wyposażona została w umiejętności pozwalające im uwierzyć  

we własne siły.  
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Marta Kulik 

Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

ul. Żużlowa 25 

44-200 Rybnik 

tel. 32 422 11 11 

e-mail: profilaktyka@opsrybnik.pol.pl 

 

Projekt „Bliżej domu” realizowany w Rybniku 

 

Opis projektu 

W 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zrealizował projekt „Bliżej domu”,  

którego celem było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób korzystających  

z różnych form świadczeń z pomocy społecznej, wykazujących bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt zawierał propozycje działań zgodnych z wieloletnim programem rozwoju 

systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Rybniku – „Bliżej dziecka - bliżej rodziny”.  

W czerwcu 2006 r. Rada Miasta, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i Miejskiej 

Strategii Polityki Społecznej, przyjęła uchwałą Wieloletni Program Rozwoju Systemu Opieki 

nad Dzieckiem i Rodziną w Rybniku pod nazwą „Bliżej dziecka - bliżej rodziny”. Program 

obejmuje między innymi poszerzenie działań w zakresie wspierania rodzin w funkcjach 

wychowawczych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych 

między innymi poprzez poszerzenie i wzmocnienie działań w środowisku w zakresie pracy 

socjalnej. 

 

Finansowanie projektu 

Środki na realizację projektu „Bliżej domu” zostały pozyskane w ramach konkursu 

ofert na finansowanie projektów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, przeprowadzonego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2008 roku.  

 

Czas trwania projektu 

Projekt został zrealizowany w 2008 roku, w okresie od sierpnia do grudnia, przy czym 

działania przygotowujące trwały od początku maja. 

 

Odbiorcy projektu 

Adresatami projektu „Bliżej domu” były dwie grupy odbiorców: 
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 rodzice biologiczni – w szczególności ci, których rodziny objęte są nadzorem 

kuratorskim, bądź ich dzieci zostały skierowane przez sąd rodzinny do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz ci, których dzieci korzystają z zajęć w placówkach 

wsparcia dziennego 

 spokrewnione rodziny zastępcze, doświadczające trudności w pełnieniu swoich ról 

wychowawczych 

 

Założenia projektu 

Podstawowym założeniem projektu było wsparcie rodzin wykazujących trudności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jego osiągnięcie było możliwe poprzez realizację 

celów szczegółowych: 

 zdobycie przez rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z 

dzieckiem, które będą czynnikiem chroniącym dzieci przed zachowaniami ryzykownymi 

(agresją, zażywaniem środków uzależniających, przedwczesną inicjacją seksualną), a 

także podniosą kompetencje wychowawcze rodziców eliminując zachowania przemocowe 

samych rodziców wobec dzieci 

 zwiększenie współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny – tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego. 

 

Zrealizowane zadania 

W ramach projektu „Bliżej domu” przeprowadzono warsztaty edukacyjne według 

programu pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W celu uniknięcia błędów, a 

przynajmniej ich ograniczenia, wybrany został program oparty na uznanej teorii  

i wykorzystujący współczesną wiedzę pedagogiczną i profilaktyczną. Program „Szkoły dla 

rodziców i wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej i Zofii Śpiewak funkcjonuje już  

w wielu miastach w Polsce (w tym także w Rybniku) i jest zalecany przez Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które kształci profesjonalnych 

realizatorów programu. Jest sprawdzoną metodą pracy z osobami wychowującymi dzieci, 

spotyka się z uznaniem rodziców i wychowawców, jednak do tej pory głównymi odbiorcami 

warsztatów byli rodzice świadomi doświadczanych trudności, zmotywowani w poszukiwaniu 

pomocy. Przy wykorzystaniu tej metody w obecnym projekcie nowością było skierowanie 

oferty do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to rodziny charakteryzujące 

się niskim poziomem kompetencji społecznych (w tym też rodzicielskich), wysokim 
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poziomem lęku, a w związku z tym uwikłane w swoich dysfunkcjach i niezmotywowane do 

poszukiwania pomocy. Często są to rodziny, których bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych spowodowała objęcie ich nadzorem kuratorów sądowych i niejednokrotnie 

wiązała się z kierowaniem przez sąd rodzinny dzieci do placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Sytuacja społeczna, bytowa i emocjonalna tych rodzin sprawia, że są mało 

mobilne i wycofujące się. 

Projekt zakładał wyjście z ofertą warsztatów do rodzin w środowisku, w którym żyją. 

Miasto Rybnik jest powiatem grodzkim, liczy 136 000 mieszkańców zamieszkujących w 27 

dzielnicach, często znacznie oddalonych od centrum. Oddalenie dzielnic od centrum, gdzie 

usytuowane są instytucje pomocowe powoduje trudności w korzystaniu z pomocy. Stąd 

istotne jest wyjście z ofertą warsztatów do środowiska zamieszkania. Warsztaty odbywały się 

w dzielnicach miasta, w bezpośredniej bliskości od miejsca zamieszkania rodzin - tj. „bliżej 

domu”. 

Realizacja warsztatów była możliwa jedynie poprzez wcześniejsze przeszkolenie 

realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – jest to jeden z wymogów 

formalnych realizacji programu pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Realizatorami 

programu były osoby posiadające przygotowanie zawodowe psychologiczne lub 

pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych dla dorosłych oraz mające 

pewne doświadczenie w pracy terapeutycznej. Przeszkolenie realizatorów warsztatów odbyło 

się na przełomie sierpnia i września 2008 roku. Zajęcia dla realizatorów obejmowały 40 

godzin warsztatowych. Szkolenie prowadził licencjonowany lider województwa śląskiego-

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Przeszkolonych zostało 11 realizatorów. 

 

Rekrutacja beneficjentów 

Oferta udziału w programie została skierowana do rodzin za pośrednictwem 

pracowników socjalnych we współpracy z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi. 

Przedtem jednak przeprowadzono spotkania z pracownikami socjalnymi w punktach 

terenowych, spotkanie z kuratorami sądowymi, a do szkół rozesłano emaile z pełną 

informacją o planowanych działaniach.  

Przygotowane zostały także ulotki oraz plakaty. Konieczność obniżania kosztów 

przyczyniła się do powstania nietypowych plakatów: drukarnia nieodpłatnie wydrukowała 

czarno-białe plakaty A-1, a wychowankowie placówek wsparcia dziennego pokolorowali je. 

Ulotki i plakaty zostały rozłożone w różnych instytucjach na terenie miasta m.in. we 
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wszystkich siedzibach OPS, w Sądzie Rejonowym przy siedzibie kuratorów, szkołach, 

Urzędzie Miejskim. 

 

Partnerzy 

         W trakcie realizacji projektu została nawiązana współpraca z pozostałymi jednostkami 

pomocy społecznej przy naborze realizatorów. Realizatorów wybrano spośród kadry placówki 

opiekuńczo-wychowawczej – Zespołu Ognisk Wychowawczych, Rodzinnego Domu Dziecka, 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza – Zespół Ognisk Wychowawczych oraz Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii zapewniły nieodpłatnie bazę lokalową do 

prowadzenia warsztatów dla rodziców i szkolenia realizatorów. Nawiązano także współpracę 

z Domem Kultury w dzielnicy Rybnik–Boguszowice Osiedle, który udostępnił nieodpłatnie 

pomieszczenia do realizacji warsztatów jednej grupy oraz współpracę ze szkołami i 

kuratorami przy prowadzeniu naboru uczestników. 

 

Uzyskane rezultaty i sposób ewaluacji działań 

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w 5 grupach prowadzonych przez dwóch 

realizatorów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi. Obejmowały 10 

cotygodniowych spotkań trwających od trzech do czterech godzin. Zajęcia zrealizowano w 

okresie od września do grudnia 2008 roku. Łącznie w warsztatach wzięło udział 66 osób,  

z czego ukończyło je 43 osoby. 

Praca realizatorów objęta była superwizją. Rola superwizora pracy realizatorów 

została powierzona liderowi wojewódzkiemu programu „Szkoła dla rodziców  

i wychowawców”. Odbyły się trzy spotkania superwizyjne, w których uczestniczyli wszyscy 

realizatorzy. Warsztaty edukacyjne pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” podlegają 

ewaluacji prowadzonej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Uczestnicy warsztatów edukacyjnych pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 

zdobyli wiedzę i nowe umiejętności wychowawcze tj.: 

 zdobyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

 poznali i zrozumieli świat uczuć dziecka i własnych; 

 pogłębili samoświadomość i podjęli refleksję na temat skuteczności określonych metod 

wychowawczych; 
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 zdobyli umiejętności: aktywnego wspierającego słuchania, wyrażania rodzicielskich 

oczekiwań, pomocy dziecku w rozwoju realistycznego obrazu siebie, efektywnej 

współpracy z dzieckiem, wspólnego rozwiązywania konfliktów, nagradzania, stawiania 

jasnych granic i wymagań oraz rozmawiania o uczuciach. 

W naszej ocenie, mimo wielu obaw i trudności jakie mieliśmy w trakcie projektu (np. 

z początkową rekrutacją uczestników), realizacja warsztatów adresowanych do klientów 

pomocy społecznej może przynieść dalekosiężne korzyści dla rodziców uczestniczących  

w warsztatach, przyczyniając się do zmniejszenia ilości spraw, w których o losie dzieci 

zmuszony jest orzekać sąd.  
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DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 
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Agata Wituła 
Pracownik socjalny 

Ognisko Wychowawcze w Jastrzębiu-Zdroju 

ul. Turystyczna 23 

44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel. 32 471 51 20 

e-mail: agatawitula@interia.pl  

 

Jastrzębska grupa wsparcia dla rodziców  

mających problemy opiekuńczo-wychowawcze ze swoimi dziećmi 

 

Czas realizacji programu 

Powyższy projekt po raz pierwszy został realizowany w Ognisku Wychowawczym w 

Jastrzębiu Zdroju w 2003 roku. Beneficjentami byli rodzice wychowanków umieszczonych w 

placówce, którzy deklarowali chęć odzyskania dzieci i czynili kroki w celu ich powrotu do 

domu. Cyklicznie grupa wsparcia wznawia swoją działalność, w chwili, kiedy utworzy się 

nowa grupa rodziców, chętnych do pracy. Czas trwania zajęć wynosi od 10 do 20 spotkań. 

Jedno spotkanie trwa od 1-2 godzin. Rodzice mają możliwość zaproponowania własnych 

tematów. 

 

Istota projektu 

Rodzina jest środowiskiem, które najbardziej sprzyja rozwojowi dziecka. Matka i 

ojciec są osobami najbliższymi, stanowiącymi źródło wiedzy, rozwoju, zasad korzystania z 

dóbr społecznych. Każdy człowiek, potrzebuje akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, miłości, 

zrozumienia, a także pomocy ze strony innych. Rodzice powinni spełniać te wszystkie 

oczekiwania i potrzeby dziecka już od najmłodszych lat, ponieważ są one niezbędne do jego 

prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Środowiska rodzinne, wykazują duże 

zróżnicowanie pod względem wychowawczym. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z 

tego, jak ogromne znaczenie ma zachowane się matki i ojca wobec siebie, a także wobec 

dzieci, co znajduje odbicie w późniejszym życiu ich dzieci. Jak często mylone są potrzeby 

materialne z innymi potrzebami, tak niezbędnymi dla prawidłowego rozwoju młodego 

pokolenia. Głodu uczuciowego, poczucia osamotnienia nie są w stanie zastąpić żadne inne 

wartości. Oddzielny problem stanowią rodziny, w których niedociągnięcia i braki wobec 

dzieci mogą być spowodowane śmiercią lub odejściem jednego z rodziców. Inne przyczyny 

rozpadu i zakłócenia funkcji rodzinnych związane są z alkoholizmem rodziców (obojga lub 

jednego z nich), prostytucją matek, rozwodami, narkomanią, kradzieżami, rozbojami i 
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niezaradnością życiową rodziców. W rodzinach pojawiają się przewlekłe choroby somatyczne 

lub psychiczne. Nie ulega wątpliwości, że dzieci z rodzin niepełnych, rozbitych, 

patologicznych rozwijają się gorzej pod względem psychicznym i fizycznym. Ich start w 

dorosłe życie jest utrudniony, pełen wątpliwości i niepowodzeń.  

 

Uzasadnienie projektu – cele 

Rodzice dzieci, które wyrokiem Sądu Rodzinnego zostały umieszczone w placówce, 

cechuje niejednokrotnie większość z wyżej wymienionych elementów, stanowiących 

przyczynę dysfunkcji. Niemniej jednak z analizy dokumentów Ogniska Wychowawczego 

wynika, iż 100% rodziców cechuje niewydolność wychowawcza. W czasie nadzorowania 

rodzin obserwuję, iż rodzice urlopujący dzieci nie mogą sobie z nimi zupełnie poradzić; 

często drobna wskazówka jest dla nich cennym środkiem wychowawczym. Po powrocie z 

przepustek dzieci opowiadają, iż mama czy tata teraz lepiej zachowują się w tej określonej 

sytuacji, którą omówiłam z rodzicami. Był to dla mnie sygnał, iż rodzice potrzebują pomocy i 

wsparcia w pokonywaniu codziennych trudności wychowawczych. Ze względu na to, iż 

problemy takie zaczęły pojawiać się u innych rodzin, czasem też nie było na tyle czasu, by 

dokładnie i konkretnie omówić dany problem, pojawił się pomysł stworzenia grupy wsparcia. 

Rodzicom brakuje wiary w siebie i swoje możliwości, nie mają odpowiednich wzorców ze 

swojego dzieciństwa, gdyż większość z nich wychowywała się w rodzinach z problemem 

alkoholowym, gdzie nikt się nimi nie zajmował, ani z nimi nie rozmawiał i co najważniejsze -  

oni tak naprawdę sądzą, iż robią dobrze pozostawiając dzieci samym sobie, gdyż tak nauczyli 

ich właśnie rodzice.  

Tworzona grupa wsparcia dostarcza pomocy pedagogicznej swoim członkom, wzmacnia w 

pokonywaniu trudności pojawiających się w życiu codziennym, pomaga odzyskać wiarę w 

siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości, a przede wszystkim poprawia relacje ze swoimi 

dziećmi, minimalizując trudności, z jakimi rodzice spotykali się do tej pory. 

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla rodziców mających problemy 

opiekuńczo wychowawcze ze swoimi dziećmi, gdzie poszczególne zadania, to: wspieranie we 

wzmocnieniu psychiki członków grupy, pomoc w osiągnięciu poczucia kontroli nad 

wydarzeniem i pozbyciu się samooskarżania, zwiększania ich zaradności życiowej, 

mobilizacja do zmiany ich życia oraz propagowanie i wdrażanie w życie innych form pomocy 

w dziedzinie przeciwdziałania powstawaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 
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Metody pracy 

Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze 

ze swoimi dziećmi opiera się na metodzie pracy z indywidualnym przypadkiem (konsultacje, 

porady psychologiczno-prawne dla członków rodzin, terapia indywidualna) i metodzie 

grupowej (grupa edukacyjna). 

Wybrany model pracy z grupą to model celów naprawczych. Model naprawczy, czyli 

terapeutyczny jest zorientowany klinicznie. Grupa spełnia w nim rolę czynnika zmiany. 

Pracownik ułatwia interakcję między członkami grupy dla uzyskania zmiany u jednostki oraz 

pomaga jednostkom w zdobyciu samoświadomości i ulepszeniu swego funkcjonowania. 

Wysiłki jednostki wspiera grupa, zachęcając ją do poprawy funkcjonowania. Interwencja 

koncentruje się na rzeczywistym stanie rzeczy i zajmuje się problemem dysfunkcji w grupie, 

a także w całym spektrum stosunków jednostki. 

 

Program grupy wsparcia 

Program grupy wsparcia składa się z dwóch części. Część pierwsza programu dotyczy 

samych uczestników. Z jednej strony prowadzący poznają głębiej indywidualne cechy, 

predyspozycje i problemy uczestników grupy, z drugiej strony uczestnicy mają możliwość 

zapoznania się i wyuczenia nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami – mówieniem 

o nich, poznaniem siebie i swoich reakcji, oraz wyuczenia współdziałania i 

współodpowiedzialności za grupę. Stwarza warunki do tego, by poczuli się swobodnie ze 

sobą, by zaczęli ze sobą rozmawiać i by zaznajomili się ze sposobem myślenia, celami i 

procesami grupowymi. 

Lęk interpersonalny może być czynnikiem wpływającym na brak umiejętności społecznych. 

Ktoś może mieć w swoim repertuarze zachowań potrzebne umiejętności, ale może nie być w 

stanie z nich skorzystać z powodu paraliżującego lęku. Podczas sesji terapeutycznych 

uczestnicy mają możliwość uczenia się właściwych zachowań, co w realnych sytuacjach 

skutkuje obniżeniem poziomu lęku społecznego.       

Umiejętności te są ważnym czynnikiem rehabilitacji z dwóch powodów: 

 pozwalają na lepsze radzenie sobie w sytuacjach zagrożeń. Dotyczy to zarówno trudności 

interpersonalnych jak i intrapersonalnego dyskomfortu, takiego jak przeżywanie złości lub 

smutku 

 dostarczają narzędzi pozwalających skorzystać ze wsparcia innych ludzi 

Tematyka spotkań pierwszej części programu grupy wsparcia obejmowała następujące 

zagadnienia:  
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 wprowadzenie, budowanie grupy, określenie obszarów problemowych, 

 rozpoczynanie rozmowy, komunikacja niewerbalna, 

 wypowiadanie i przyjmowanie komplementów, 

 wyrażanie i przyjmowanie krytyki, 

 mówienie o sprawach osobistych, wyrażanie uczuć i umiejętność uważnego słuchania,  

 wprowadzenie do asertywności - umiejętność odmawiania, 

 bliskie i intymne relacje, 

 rozwiązywanie problemów, 

 zwiększanie ilości zajęć sprawiających przyjemność,  

 trening relaksacyjny, 

 uświadomienie sobie złości, radzenie sobie z nią, 

 decyzje pozornie nieistotne, planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

 radzenie sobie z przewlekłymi problemami. 

Serca dzieci pragną stabilności uczuć, poczucia, że są kochane i że same mogą kogoś 

kochać. Ich umysły dążą do jasności reguł i przewidywalności zdarzeń, do pewności, że 

każde z nich do kogoś przynależy, że ktoś im ufa i one też mogą ufać. Wszystko, co 

niezrozumiałe, co zbyt wieloznaczne i obce może budzić niepokój i poczucie zagrożenia. 

Dzieci gubią się w coraz bardziej skomplikowanym świecie ludzi dorosłych, a równocześnie 

tylko dorośli mogą im ten trudny świat objaśnić i nauczyć je w nim żyć. 

Część druga programu dotyczyła omówienia konkretnych, trudnych sytuacji 

wychowawczych, z którymi rodzice nie radzili sobie do tej pory, a które chcieliśmy dokładnie 

omówić i pokazać jak można sobie z nimi poradzić. 

Tematyka spotkań drugiej części grupy wsparcia była następująca: 

 Nieodpowiednie zachowanie dzieci („mały maruder”, obawa przed słabością, napady 

złości, przeklinanie, oszukiwanie, płacz, niekończące się pytania, kłamstwa, 

podejmowanie ryzyka, kradzież, ponuractwo, aroganckie wypowiedzi, lament, jęki, 

„telemaniak”); 

 Kształtowanie przyzwyczajeń (higiena osobista, złe nawyki, walka o ubranie, domowe 

porządki, zapominanie, pieniądze bez wartości); 

 Wobec obaw i niepokojów (irracjonalne lęki, wzmacnianie wiary w siebie, nieśmiałość, 

rodzicielskie troski i obawy); 

 Moje pięć minut („mały dyktator”, utarczki z kolegami, walki z rodzeństwem, konflikty 

między rodzicami a dziećmi); 
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 W szkole (złe zachowanie w szkole, kłopoty z odrabianiem lekcji, spóźnianie do szkoły, 

kłopoty nauczyciela, niechęć do szkoły, kłopoty ze zdobyciem przyjaciół); 

 Zdrowie (dziecięca nadwaga, moczenie nocne, nadpobudliwość dziecięca); 

 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? 

 Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? 

 Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach? (adopcja, alkoholizm, śmierć 

bliskiej osoby, rozwód, pobyt w szpitalu, pieniądze i praca, nowe dziecko w rodzinie, 

powtórny związek, nowi rodzice, narkotyki i inne środki odurzające, homoseksualizm, 

pornografia, uprzedzenia, dojrzewanie, seks i prokreacja, zabawy seksualne i masturbacja, 

molestowanie). 

 

Oczekiwane efekty 

Każdorazowo, tworząc grupę zakładamy, że wśród rodziców uczestniczących w 

spotkaniach minimum jedna rodzina odzyska dzieci. Mamy nadzieję, ze większość poprawi 

swoje relacje z dziećmi, nabędzie większych umiejętności wychowawczych i będzie umiała 

lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Ewaluacja 

Po zakończeniu kilku edycji działalności grupy wsparcia kilka rodzin odzyskało 

dzieci. Wiele rodzin zmieniło swoje podejście do spraw wychowawczych i lepiej sobie 

radziło w sytuacjach trudnych. Wielokrotnie obserwowaliśmy, iż rodzice podjęli się 

organizowania prostych zabaw z dziećmi, zaczęli z nimi aktywnie spędzać czas, czego 

wcześniej nie robili. 

Zdarzyło się nam jednak, iż jedna grupa rozpadła się, gdyż rodzice biorący w niej udział tylko 

deklarowali chęć odzyskania dzieci, a nie chcieli uczestniczyć w spotkaniach. Zdarzyły się też 

rodziny, które nie potrafiły odnaleźć się grupie, a świetnie radziły sobie w pracy 

indywidualnej. 
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Krzysztof Łącki 

Kierownik 

Świetlica Środowiskowa Specjalistyczna MOPS 

Plac Powstańców 3 

40-377 Katowice-Szopienice 

tel. 32 209 99 15 

e-mail: ss2@mops.katowice.pl 

 

Dobre praktyki realizowane w świetlicy środowiskowej  

w Katowicach-Szopienicach 

 

Program psychokorekcji zachowań i postaw asocjalnych oraz roszczeniowych 

u wychowanków świetlicy - „Jestem Klubowiczem” 

 

Czas trwania programu 

Program ten jest realizowany w Świetlicy Środowiskowej nr 2 Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach–Szopienicach od marca 1997 roku. Pomysł programu 

powstał w odpowiedzi na problem wysokiego poziomu roszczeniowości, inercji, braku 

zaangażowania w zmianę własnej sytuacji życiowej, wyuczonej bezradności u wychowanków 

świetlicy. Ukierunkowany jest on na wzmacnianie u dzieci zaangażowania w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków, zaangażowania w sprawy dotyczące społeczności świetlicowej, 

chęci i gotowości pomocy innym, podejmowania działań związanych z własnym rozwojem i 

przezwyciężaniem własnych problemów, otwartości i szczerości w kontaktach z innymi. 

Program z powodzeniem realizowany jest do chwili obecnej. Na przestrzeni kilkunastu już lat 

realizacji ulegał modyfikacjom, co do konkretnych treści poruszanych w trakcie zajęć 

grupowych oraz sposobów oddziaływania na wychowanków, niemniej w swych zasadniczych 

założeniach i celach nie uległ zmianie. 

 

Odbiorcy programu 

 Adresatem programu jest cała społeczność świetlicowa. Dzieci pozostające pod opieką 

świetlic środowiskowych specjalistycznych MOPS w Katowicach znajdują się w trudnej 

sytuacji emocjonalnej, społecznej, biologicznej i ekonomicznej. Ich rodziny określone są jako 

dysfunkcyjne tzn. ich opiekunowie czy rodzice, z różnych przyczyn, nie stwarzają im 

warunków korzystnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Warunki takie powodują, że 

dziecko nie ma możliwości doświadczenia oparcia, stabilizacji i bezpieczeństwa. Utrudniony 

jest proces przekazywania wartości, internalizowania zasad moralnych, norm obyczajowych, 
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określenia dążeń i konstruktywnych społecznie wzorców ich realizacji. Rodziny nie uczą 

dzieci wielu podstawowych umiejętności społecznych i życiowych. Dzieci doświadczają 

powtarzających się sytuacji urazowych, co powoduje ciągłą deprywację ich podstawowych 

potrzeb emocjonalnych, a w konsekwencji zaburzenia rozwoju emocjonalnego, co przejawia 

się następnie w zaburzeniach zachowania dziecka, które jako najsłabsze ogniwo systemu 

rodzinnego, jest nośnikiem objawów jego patologii. Prezentowane przez dzieci zaburzenia 

zachowania są skutkiem doświadczanych przez nie lęków, niepokojów, napięć. Wszystkie 

dzieci cechuje brak wiary w siebie i swoje możliwości, niskie poczucie własnej wartości, 

nieadekwatne negatywne oceny siebie, innych ludzi, wydarzeń. Nie potrafią wyrażać swoich 

uczuć lub robią to w sposób nieadekwatny, nie mają kontaktu ze swoimi uczuciami. 

Występujące u dzieci zaburzenia zachowania są sposobami radzenia sobie z poczuciem 

zagrożenia i lękiem. Napięcia lękowe u dzieci powodują również moczenie nocne, zaburzenia 

snu i łaknienia, obniżają odporność, zwiększając podatność na choroby. Często obserwowana 

jest nadpobudliwość, wyrażająca się nadmierną ruchliwością, nieumiejętnością skupienia 

uwagi. Zachowania tych dzieci często naruszają standardy zachowań akceptowanych 

społecznie.
40

 

Bardzo częstym objawem wynikającym z zaniedbań rodzinnych, braku umiejętności 

radzenia sobie z trudnościami czy też wspomnianej nadpobudliwości, są kłopoty szkolne. 

Należą do nich niskie wyniki w nauce (najczęściej poniżej rzeczywistych możliwości), 

problemy z frekwencją, wagary. Dzieci posiadają jednak znaczne potencjalne możliwości, a 

także uzdolnienia specjalne np. plastyczne, muzyczne, manualne, taneczne i fizyczne. 

Problemy szkolne to także trudności we współżyciu z kolegami w klasie i z nauczycielami. 

Dzieci mają niską pozycję w klasie, nie są lubiane, niejednokrotnie są izolowane lub 

odrzucane. Szkoła jest dla nich kolejnym miejscem porażek i niepowodzeń, co powoduje ich 

dalszą patologizację. Adresaci programu wywodzą się często z rodzin, które od wielu lat są 

beneficjentami pomocy MOPS. Cechują ich roszczeniowość, niezaradność, brak 

odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zrzucanie jej na innych. Dzieci nie potrafią 

rozwiązywać swoich problemów, nie szukają nowych rozwiązań, postępują według utartych 

schematów, gdy te nie skutkują są bezradne. W wielu swoich poczynaniach pomimo 

posiadanych możliwości, wydają się być uzależnione od innych. 

 

                                                           
40 Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, skrypt U.Śl. nr 530 red. Maria John-Borys, 

Wydawnictwo U.Śl. Katowice 1997 
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Opis podejmowanych działań 

Zajęcia dla grupy dzieci wyróżnionych, tzw. „klubowiczów” organizowane są na tle 

całej społeczności świetlicowej. Każdy z wychowanków może podjąć starania o przyjęcie do 

tej grupy, zaczynając okres kandydowania. O przyjęciu do grupy i nadaniu statusu 

„klubowicza” decydują wychowawcy, po wcześniejszym omówieniu kandydata na forum 

społeczności świetlicowej i po miesięcznym okresie próbnym na forum grupy 

„klubowiczów”. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu wychowanków do 

grupy, to podstawowa umiejętność współpracy, poprawnej komunikacji, zaangażowanie w 

sprawy świetlicowe, podstawowy poziom odpowiedzialności za własne zachowania i 

wybory, motywacja do wypełniania obowiązku szkolnego. 

Zajęcia z grupą wyróżnionych wychowanków odbywają się raz w tygodniu. Mają one 

formułę grupowych zajęć socjoterapeutycznych. Dzieci formułują własne „plany rozwoju i 

pracy nad sobą” mające postać zadań, które dzieci stawiają sobie do wykonania (np. poprawa 

ocen lub zachowania w szkole, ograniczenie zachowań agresywnych w kontaktach z 

rówieśnikami, nie używanie środków odurzających, poprawa relacji z rodzeństwem itp.). 

Dzieci realizujące swoje zadania, a biorące udział w spotkaniach grupy, na których plany te 

są omawiane uzyskują wsparcie ze strony wychowawców prowadzących zajęcia oraz 

rówieśników – członków grupy. Realizowane są zajęcia mające na celu większą integrację 

grupy, wzrost poczucia bezpieczeństwa, otwartości, pozwalające na lepsze poznanie siebie i 

innych. Dzieci będące członkami grupy mają w świetlicy status tzw. „klubowiczów”. 

Dotyczą ich szczególne wyróżnienia: symboliczne (mają własny kubek), organizowane są 

imprezy wyłącznie dla nich (wyjścia, wycieczki, spotkania). Pozostałe dzieci mogą dołączyć 

do grupy „klubowiczów”, jeżeli wykażą się cechami, zachowaniami, postawami 

charakterystycznymi dla „klubowicza”: zaangażowaniem w sprawy świetlicy, szczerą 

gotowością do zmiany swoich zachowań będących źródłem problemów i konfliktów, chęcią 

pomocy innym, uczciwością i otwartością. 

  Oprócz cotygodniowych zajęć świetlicowych w latach ubiegłych dla wyróżnionych 

wychowanków organizowane były letnie wyjazdy kolonijne w oparciu o udział w obozach 

harcerskich. Wyjazdy te miały charakter treningu zadaniowego. Dzieci uczestnicząc w 

wypełnianiu codziennych zadań związanych z funkcjonowaniem obozu (dyżury w kuchni, 

prace porządkowe, zadania związane z życiem w warunkach obozowych) miały możliwość 

uczenia się samodzielności, współpracy z innymi, nawiązywania pozytywnych relacji z 

rówieśnikami oraz dorosłymi, konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

konfliktowych, odpowiedzialności za własne decyzje. Obozy te dawały również możliwość 
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integracji, współdziałania dzieci świetlicowych z ich rówieśnikami z rodzin prawidłowo 

funkcjonujących, co było niezwykle cenne dla pogłębiania pozytywnych zmian zachodzących 

u wychowanków.  

 

Efekty programu 

Efektem programu jest stworzenie w świetlicy grupy psychokorekcyjnej dla dzieci 

mających świadomość własnych ograniczeń i problemów, gotowych do zmiany swych 

zachowań, potrafiących szczerze i otwarcie ze sobą rozmawiać. Wśród podopiecznych 

świetlicy w Szopienicach obserwuje się duże zainteresowanie i chęć dołączenia do grupy 

„klubowiczów” oraz starania poszczególnych wychowanków w tym kierunku. Stanowi ona 

grupę odniesienia dla pozostałych członków społeczności świetlicowej prezentując wartości, 

postawy i zachowania, do których warto dążyć, które dają wymierne pozytywne efekty nie 

tylko w postaci możliwości udziału w atrakcyjnych wyjazdach i zajęciach, lecz także 

wyraźnej poprawy sytuacji życiowej, funkcjonowania w ważnych dla dziecka sferach 

życiowych – szkole, domu rodzinnym, grupie rówieśniczej oraz w kontakcie z dorosłymi. 

Dzieci należące do grupy „klubowiczów” przejawiają w mniejszym stopniu zachowania 

aspołeczne: destrukcyjne, agresywne, roszczeniowe. Są bardziej zaangażowane w sprawy 

dotyczące ich samych oraz innych członków świetlicy, chętniej podejmują współpracę z 

wychowawcami świetlicowymi oraz nauczycielami w szkole, potrafią szczerze i otwarcie 

rozmawiać o swoich problemach i ograniczeniach oraz służyć pomocą, radą, wsparciem 

swoim rówieśnikom-członkom grupy. Przejmowanie przez dzieci odpowiedzialności za swoje 

zachowania i wybory pozwala przypuszczać, iż uzyskane efekty będą trwalsze oraz będą 

pomocne podopiecznym w ich dalszym życiu. 

 

Ewaluacja 

Realizowany program poddawany jest dwa razy do roku ewaluacji. Realizacja 

omawiana jest w zespole wychowawców szopienickiej świetlicy pod kątem zmian w 

zachowaniu i funkcjonowaniu poszczególnych członków grupy oraz w poziomie rozwoju 

grupy (integracji, poczucia bezpieczeństwa, otwartości). Informacje zwrotne uzyskiwane w 

trakcie omówienia pożytkowane są przez osoby prowadzące zajęcia z grupą w fazie 

planowania pracy na okres następny. 
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Program na rzecz społeczności romskiej „Równe Szanse” 

 

Czas trwania programu i jego beneficjenci 

Program ten realizowany jest w świetlicach środowiskowych MOPS w Katowicach od 

2005 roku. Adresowany jest do dzieci romskich w wieku 6 do 16 lat zamieszkujących na 

terenie Katowic. Projekt dotyczy rodzin, których dzieci nie są objęte oddziaływaniami 

świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, a które z 

uwagi na sytuację rodzinną i przejawiane problemy kwalifikują się do otrzymania takiej 

formy pomocy.  

 

Cel główny programu 

Głównym celem realizowanego programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu rodzin romskich i rodzin o niskim statusie społecznym poprzez ich 

integrację ze środowiskiem lokalnym oraz objęcie dzieci i rodzin pochodzenia romskiego 

profesjonalnymi oddziaływaniami i wsparciem specjalistycznych placówek opiekuńczo-

wychowawczych takimi jak świetlice środowiskowe MOPS.  

 

Cele szczegółowe 

 zapewnienie dzieciom warunków do właściwego rozwoju psychospołecznego poprzez 

udział w zajęciach świetlicowych, 

 organizowanie spotkań i imprez o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, sportowym dla 

dzieci romskich oraz wychowanków świetlic środowiskowych MOPS, 

 rozwijanie zainteresowań i ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu 

wolnego dzieciom romskim ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, 

 przybliżenie rodzicom i dzieciom romskim specyfiki pracy Świetlic Środowiskowych 

MOPS, zapoznanie z zasadami i normami obowiązującymi w placówce, 

 przyjmowanie do Świetlic Środowiskowych MOPS dzieci pochodzenia morskiego. 

 

Opis podejmowanych działań 

Program „Równe szanse” realizowany jest w ramach odbywających się w świetlicach 

środowiskowych MOPS tzw. Dni Otwartych. Spotkania te odbywają się raz w tygodniu (w 

stały dzień tygodnia), w wymiarze 4 godzin. Program realizowany jest w świetlicach 

środowiskowych w dzielnicach, gdzie zamieszkuje wielu Romów. Spotkania odbywają się 



 215 

również w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, w postaci wycieczek i wyjazdów. W 

programie uczestniczą zarówno wychowankowie świetlic jak i dzieci romskie ze środowiska, 

które nie są jeszcze objęte oddziaływaniami i wsparciem placówek takich jak świetlice 

środowiskowe. Dzieci romskie, z uwagi na przejawiane problemy wychowawcze, zaburzenia 

zachowania, trudności w nawiązywaniu poprawnych relacji rówieśniczych oraz trudną 

sytuację rodzinną, są potencjalnymi kandydatami do świetlic. Poprzez przybliżenie im oraz 

ich rodzicom funkcjonowania świetlicy oraz udział w atrakcyjnych formach spędzania 

wolnego czasu wzrasta prawdopodobieństwo, że w przyszłości dzieci i ich rodziny zostaną 

objęte pomocą profesjonalnych instytucji czy placówek. Program „Równe szanse” zapewnia 

dzieciom udział w zorganizowanych formach zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych, 

kółkach rozwijających zainteresowania (np. zajęcia taneczne, plastyczne, komputerowe, 

sportowe). Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach i wyjściach np. na basen, do ZOO, 

wesołego miasteczka i skansenu, kina czy teatru. Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczą w 

tradycyjnych spotkaniach okolicznościowych takich jak: Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, Andrzejki, Mikołajki czy Wieczerza Wigilijna. W trakcie spotkań, wycieczek i 

wyjazdów, dzieci uczestniczące w programie mają zapewniony posiłek, a w czasie wycieczek 

- całodzienny prowiant.  

W 2009 roku program realizowany był na terenie dwóch świetlic środowiskowych 

MOPS - w Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Katowicach–Szopienicach oraz w Świetlicy 

Środowiskowej Nr 3 w Katowicach Załężu. Swoim zasięgiem obejmuje dwie grupy dzieci, co 

stanowi 12 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Dzieci objęte programem wywodzą się z 5 rodzin 

romskich, wszystkie rodziny korzystają z pomocy i wparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Katowicach. 

 

Oczekiwane i uzyskiwane efekty realizacji programu 

Profilaktyczny charakter programu daje możliwość wczesnego wychwycenia 

problemów, umożliwia dotarcie do najmłodszej grupy dzieci zagrożonych patologią 

społeczną – wczesna interwencja pozwala na niwelowanie symptomów świadczących o 

dysfunkcji. Zakładane efekty realizacji programu to: 

 zwiększenie stopnia socjalizacji dzieci romskich przez udział w zajęciach programu, 

kontakt z grupą rówieśniczą, 

 wzrost wiedzy na temat kultury i tradycji romskiej w środowisku lokalnym, 

 reintegracja rodzin wykluczonych społecznie, 
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 wzrost gotowości społeczności romskiej do aktywnego udziału w inicjatywach 

społecznych realizowanych na ich rzecz, 

 objęcie większej grupy dzieci i rodzin romskich systematycznym oddziaływaniem świetlic 

środowiskowych MOPS. 

Widocznym efektem realizacji programu „Równe Szanse” jest integracja dzieci 

romskich – uczestników programu z wychowankami świetlic środowiskowych MOPS, 

wspólne spędzanie czasu na zabawach i nauce. Udaje się ustalać zasady uczęszczania dzieci 

romskich na zajęciach, zapoznawać je z normami i zasadami obowiązującymi podczas 

trwania zajęć. Dzieci objęte programem regularnie uczęszczają na zajęcia, chętnie angażują 

się w proponowane gry i zabawy, w zajęcia o charakterze plastycznym, sportowym. Zajęcia 

sprzyjają stymulacji rozwoju psychoruchowego, zainteresowań i spontaniczności. Wiele zajęć 

ma charakter zajęć reedukacyjnych mających na celu nadrobienie zaległości szkolnych 

uczestników programu. Obserwuje się również wzrost gotowości ich rodziców, opiekunów do 

kontaktowania się z instytucjami typu świetlica, szkoła. Aktualnie rodzicom, opiekunom 

dzieci – uczestników programu łatwiej jest komunikować swoje oczekiwania wobec realizacji 

programu i metod pracy z dziećmi, mając na uwadze specyfikę ich obyczajów, norm 

społecznych itp.  

 

Ewaluacja 

 Co roku realizowane działania poddawane są ewaluacji z wykorzystaniem ankiet 

ewaluacyjnych stosowanych do oceny pracy świetlic środowiskowych MOPS w Katowicach. 

Ocenie poddawane jest funkcjonowanie wychowanków w 6 podstawowych sferach 

życiowych – relacji dziecka z rodziną, funkcjonowania dziecka w grupie świetlicowej, 

funkcjonowania dziecka w szkole, funkcjonowania dziecka w środowisku lokalnym, 

umiejętności samoobsługi i umiejętności zadaniowych oraz funkcjonowania emocjonalnego. 

 

Partnerzy w realizacji 

 Program „Równe Szanse” realizowany jest w oparciu o współpracę z pracownikami 

socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi. Finansowany jest ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. 
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Aneta Kołtun 

Starszy specjalista pracy z rodziną – pracownik socjalny 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 

ul. Lędzińska 47  

43-143 Lędziny 

tel. 32 216 67 91 

e-mail: mops_ledziny@interia.pl 

 

Lędziński projekt pracy ulicznej „Przyjazne podwórko” 

 

 W 2007 roku w wyniku rozeznania poczynionego na podstawie obserwacji środowiska 

lokalnego, sygnałów zgłoszonych przez pracowników socjalnych, policję, osoby fizyczne 

oraz na podstawie informacji dotyczących planów organizacji czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży zamieszkałych na terenie miasta, które nie zabezpieczały potrzeb społecznych, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznych w Lędzinach wyszedł z inicjatywą, przygotował i 

przeprowadził projekt pracy ulicznej „Przyjazne Podwórko”.  

 

Realizatorzy projektu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta Lędziny 

 

Termin realizacji 

 W wybrane dni tygodnia od dnia 3 lipca do 31 sierpnia 2007 roku  

 

Odbiorcy projektu 

 Projekt adresowany był do dzieci w wieku 6-14 lat z dzielnicy Ziemowit w Lędzinach. 

Z informacji uzyskanej od Policji, a także pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lędzinach wynikało, że osiedle Ziemowit jest dzielnicą o dużym 

natężeniu przestępczości nieletnich. 

Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży, których najczęściej spotkać można na 

ulicach, osiedlowych podwórkach. Na ulicy zaspakajają oni swoje potrzeby, łamią normy 

społeczne, często wchodząc w konflikt z prawem. Narażeni są na niebezpieczeństwo, 

eksperymentują z alkoholem, narkotykami. Dzieci te często zdobywają pieniądze poprzez 

kradzieże, zbieranie złomu, kradzież węgla. Planowanymi działaniami objętych było 25 

dzieci. 
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Partnerzy projektu 

 Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu; Regionalne Forum Obywatelskie; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lędzinach; Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i 

Turystyki w Lędzinach; Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach. 

 

Cel główny 

 Zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. W 

okresie wakacji dzieci dysponują dużą ilością czasu wolnego, a kontrola ze strony dorosłych 

jest ograniczona. Sytuacja taka sprawia, iż młodzież podejmuje różnego rodzaju ryzykowne 

zachowania. Podstawowym celem projektu "Dzieci ulicy" był cel profilaktyczny. Była to 

propozycja zapobiegawczego oddziaływania i interwencji pedagogicznej wobec postępującej 

destrukcji dziecka w jego naturalnym środowisku. 

 

Cele szczegółowe 

 Zapewnienie dzieciom jak najbardziej aktywnego wypoczynku poprzez: organizowanie 

czasu wolnego i sprzyjanie racjonalnemu wypoczynkowi; stwarzanie warunków do 

społecznego działania; kształtowanie postaw aktywnych, ukierunkowanie aktywności; 

pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych; wskazanie dróg i sposobów do własnego 

samorozwoju; poznawanie dorobku kultury regionu; ofiarowanie poczucia 

bezpieczeństwa, bycia docenionym i szanowanym. 

 Wspomaganie dojrzewania osobowości w sensie rozwinięcia przez każdego uczestnika 

własnych potencjalnych możliwości oraz umiejętności osiągnięcia szczęścia przez: pomoc 

w budowaniu udanych relacji z innymi ludźmi i rozwiązywaniu typowych dla każdego 

wieku problemów interpersonalnych; kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia 

dzieci w kategoriach pozytywnych; udzielanie wsparcia w trudnościach w środowisku 

rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym; poznawanie siebie, swoich możliwości i potrzeb. 

 Kształtowanie umiejętności: asertywnego zachowania; właściwej samooceny; 

samodzielnego podejmowania decyzji; prawidłowej komunikacji; konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów; wyrażania własnych uczuć, sądów, opinii; wykorzystywania 

zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji; korzystania z zasobów miasta. 

Realizację powyższych celów określały przyjęte zasady pomocy, wśród których za 

najważniejsze uznano: 

 kierowanie się dobrem „dziecka ulicy” zagrożonego w prawidłowym rozwoju; 

 akceptowanie i tolerancja dziecka takim, jakie ono jest w danej fazie rozwoju; 
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 dobrowolność uczestnictwa dzieci w programie – z oferowanej pomocy korzystały te 

rodziny i dzieci, które chciały z tej oferty skorzystać, nie było tu formalnego przymusu –

wychowawca podwórkowy nawiązywał kontakt z dziećmi, przedstawiał im ofertę 

spędzania czasu wolnego, zachęcał, ale wybór należał do dzieci; 

 praca z dzieckiem w jego naturalnym środowisku, czyli pozostawienie go w rodzinie 

naturalnej, stymulacja rodziców do poprawienia sytuacji wychowawczej; 

 ukierunkowanie aktywności i organizowanie czasu wolnego, nauczenie gospodarowania 

czasem wolnym oraz ukierunkowanie zainteresowań i aspiracji dziecka na konstruktywne 

aktywności rekreacyjne, sportowe, kulturowe; 

 zachowanie pełnej dyskrecji w zakresie informacji uzyskanych o dziecku na podstawie 

rozmaitych źródeł (zasada zaufania); 

 wielostronna pomoc i wychowanie ku samopomocy oraz zasada wymagań podopiecznego 

względem siebie, mająca na celu rozbudzenie pracy nad sobą oraz niesienie pomocy 

innym znajdującym się w trudnej sytuacji; ta zasada ma na celu rozpowszechnienie w 

środowisku idei pracy, wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy oraz dążenie do 

wzajemnej pomocy ludziom ze środowisk zagrożonych, marginalizujących się czy 

bezradnych; 

 zasada integracji środowiska wokół problemu patologii społecznej młodzieży; 

 wdrożenie wolontariatu. 

Kierunki realizacji projektu określały przyjęte metody i formy działania. Było to: 

1. Wyłonienie grupy pedagogów ulicznych i przygotowanie ich do projektu (współpraca z 

Fundacją „Razem Raźniej”). 

2. Określenie i zdiagnozowanie obszarów działania charakterystycznych dla spotkania się 

grup „dzieci ulicy”. Zebranie informacji o środowiskach najbardziej zagrożonych. 

Dokonanie wyboru konkretnych dzielnic jako obszaru działalności wolontaryjnej. 

3. Nawiązanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą wałęsającą się, zdobycie ich zaufania i 

zachęcenie do innych form spędzania czasu wolnego – działalność wolontariuszy z 

„dziećmi ulicy” w ich naturalnym środowisku. 

4. Prowadzenie działalności wychowawczej i pomocowej przez pedagogów ulicznych w 

zakresie wdrażania konkretnych programów reedukacji: 

 prowadzenie rozmów i dyskusji pokazujących młodzieży inne możliwości 

funkcjonowania, inny świat, inne wartości; profilaktyka uzależnień, 

 prowadzenie rozmów wzmacniających poczucie własnej wartości i kształtujących 

tożsamość osobową dziecka, 
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 elementy socjoterapii, arteterapii, 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na boisku, sali gimnastycznej, basenie, mające 

na celu tworzenie więzi emocjonalnych i grupowych, 

 wycieczki, wyjazdy za miasto, uczenie spędzania wolnego czasu, 

 pomoc w rozwoju zainteresowań osobistych i hobby. 

5. Udzielenie rodzicom pomocy opiekuńczej, wychowawczej i prawnej: 

 odwiedzanie rodzin w celu zapoznania się z aktualną sytuacją opiekuńczo-wychowawczą 

i stymulowanie rodziców do aktywnego włączania się na rzecz pracy z dzieckiem, 

 pomoc rodzinom odczuwającym niekompetencje i bezradność w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych, 

 pomoc rodzinom w walce z uzależnieniem alkoholowym, 

 mediacje na rzecz dobra dziecka, 

 warsztaty wychowawcze dla rodziców. 

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, policją i 

kuratorem sądowym – praca z rodzinami wymagającymi pomocy po zakończeniu projektu 

„Dzieci Ulicy”. 

7. Zaproponowanie dzieciom ze środowisk szczególnie zagrożonych, rodzin dysfunkcyjnych 

korzystania z zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lędzinach po zakończeniu 

projektu.  

 

Opis projektu 

Projekt "Dzieci ulicy" przewidywał trzy fazy: diagnostyczną, wdrożeniową i 

ewaluacyjną. 

1. Faza opisowo-przygotowawcza: 

 rozpoznanie skali zjawiska w środowisku miasta, 

 opis rozmaitych kategorii zagrożeń (zdrowotnych, socjalnych, edukacyjnych i 

kulturowych) dzieci i młodzieży, w tym sieroctwa naturalnego i społecznego, dysfunkcji 

wychowawczych i opiekuńczych rodzin, 

 określenie skali zagrożeń uzależnieniami oraz paraprzestępczością i przestępczością 

nieletnich, co wiąże się z rozpoznaniem stanu bezpieczeństwa publicznego i zagrożeń 

stwarzanych przez najmłodsze pokolenie. 

 Po rozpoznaniu środowisk i po wejściu przeszkolonych pedagogów podwórkowych w 

środowiska zagrożone i kryminogenne, a także do miejsc aktywności zabawowej i 

rekreacyjnej, nastąpiła faza wdrożeniowa w sensie właściwym, a później faza ewaluacyjna.  
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2. Faza wdrożeniowa: 

 W fazie tej podjęto decyzję, jaką kategorię dzieci i młodzieży ma objąć planowane 

oddziaływanie. Przede wszystkim chodziło tu o dzieci w przedziale wieku 6-14 lat, tzn. 

stosunkowo najmłodszą kategorię wiekową, w której już można zauważyć symptom 

zaniedbania rodzicielskiego, brak zainteresowania nimi ze strony rodziców, czy pewnego 

rodzaju bezradność, pierwsze symptomy przynależności do grup podkulturowych, naiwnych, 

dziecięcych oraz aspirowanie do podkultur bardziej dojrzałych. 

Już w pierwszych dniach akcji zauważalne było duże zaciekawienie proponowanymi 

zajęciami oraz większa niż planowaliśmy ilość uczestników. Zapotrzebowanie dzieci na 

zorganizowanie im czasu wolnego okazało się ogromne. Projekt, który miał w założeniach 

pomoc dzieciom ze środowisk szczególnie zagrożonych, z rodzin dysfunkcyjnych musiał 

zostać dostosowany do szerszej grupy odbiorców, czyli także dzieci, które spędzały wakacje 

w mieście i nie miały pomysłu na ich ciekawe spędzanie. Wobec powyższego należało zasilić 

zespół pedagogów ulicznych liczący w założeniach projektu 2 wychowawców oraz 

koordynatora projektu. Do zespołu włączone zostały 3 osoby – 1 wolontariusz oraz 2 

stażystów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Wszystkie osoby zostały 

przeszkolone przez koordynatora oraz wdrożone w metody i formy działań pracy ulicznej. 

 Działania realizowane były bezpośrednio w środowisku i otoczeniu dzieci i ich rodzin. 

Prowadziliśmy zajęcia, które miały oderwać dzieci od szarej rzeczywistości, zagospodarować 

i urozmaicić ich czas wolny, zrekompensować brak możliwości spędzenia wakacji poza 

miastem. Zajęcia realizowane były w oparciu o przyjęty wcześniej harmonogram oraz 

opracowane scenariusze zajęć, które weryfikowane były na bieżąco w zależności od wieku i 

potrzeb uczestników projektu. Ponadto, dzieci dostarczały sporo swoich pomysłów na 

urozmaicenie zabaw. Zajęcia odbywały się głównie na terenie osiedla Ziemowit, ale nie 

zawężały się wyłącznie do boiska i placów osiedlowych. Miejsca zabaw i zajęć wybierane 

były w oparciu o pomysłowość pedagogów i potrzeby dzieci, ale także o panujące warunki 

atmosferyczne. Nie ograniczały się jednak tylko do siedzenia na podwórku. Staraliśmy się 

wyrwać dzieci – choć na trochę – z ich otoczenia do innego świata, gdzie są kina, sale 

gimnastyczne i inne ciekawe miejsca. Podczas organizowanych zajęć dzieci korzystały z 

posiłków (drożdżówka, napój, słodycze). Uczestnicy za udział w organizowanych 

konkurencjach sportowych byli nagradzani słodyczami oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 Aby uzyskać rezultat potrzebna była intensywna praca w terenie, gdyż nie jest łatwo 

zyskać zaufanie dzieci, a bez tego żadna forma pomocy nie będzie efektywna. 
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 Bardzo ważnym elementem pracy stały się cotygodniowe spotkania superwizyjne 

realizatorów projektu, podczas których analizowaliśmy i konsultowaliśmy nasze spotkania z 

dziećmi, tworzyliśmy plany zajęć dostosowane do potrzeb podopiecznych, omawialiśmy 

sytuacje życiowe tych dzieci, które wymagały szczególnej troski i pomocy. Staraliśmy się 

zmienić ich trudne położenie, ponieważ to nie dzieci odpowiedzialne są za sytuację, w której 

przyszło im żyć. Wypracowana przez nas myśl przewodnia naszej pracy brzmiała: „Nigdy nie 

moralizujemy, nie zakazujemy, nie nakazujemy, za to słuchamy naszych małych 

podopiecznych, szanujemy i akceptujemy ich takimi, jakimi są – z ich wadami, nawykami, 

problemami rodzinnymi. Oferujemy im naszą pomoc, nasz czas, naszą energię naszą 

cierpliwość oraz mnóstwo atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu inaczej niż są do tego 

przyzwyczajone. Nie wyrywamy ich z ich świata, lecz staramy się pokazać im inny sposób 

funkcjonowania niż ten, który znają ze swojego otoczenia”. Takie podejście zaowocowało 

tym, iż między pedagogami a dziećmi nawiązała się nić porozumienia i partnerstwa. 

 Pedagodzy uliczni odwiedzali również rodziny uczestników projektu w celu 

zapoznania ich z ofertą proponowanych zajęć, podejmowali rozmowy dotyczące sytuacji 

rodzinnej, udzielali w miarę zgłaszanych potrzeb wsparcia oraz informacji dotyczących 

korzystania z różnych form pomocy rodzinie. W kilku przypadkach podjęto rozmowy z 

pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mające na celu udzielenie 

skutecznej pomocy dziecku i rodzinie.  

 Rodzice wyrażali zadowolenie z organizowanych zajęć, a niektórzy aktywnie włączyli 

się do zorganizowanych zabaw. 

 Do współpracy przy realizacji projektu pozyskano instytucje lokalne: pracowników 

socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, wychowawców świetlicy 

socjoterapeutycznej, pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Seniora, Policję, 

Stowarzyszenie Regionalne Forum Obywatelskie, radnych miasta Lędziny. 

 

3. Ewaluacja: 

Rezultaty na poziomie jakościowym (miękkie): 

 Zapis spotkań z dziećmi będący relacją pedagogów ulicznych, którzy prowadzili tzw. 

„dziennik pokładowy” – spontaniczny zapis relacji z dziećmi, aby móc je zaobserwować z 

dystansu i w ten sposób wypracować dostosowane do sytuacji narzędzia pedagogiczne. 

Powyższy dokument stanowi źródło wiedzy o przebiegu akcji, może być wykorzystany 

jako narzędzie pracy przy organizacji tego typu akcji w następnych latach.  
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 Określenie skali zagrożeń (zdrowotnych, socjalnych, edukacyjnych i kulturowych) na 

terenie osiedla Ziemowit. W każdy czwartek od godz. 9.00 do 13.00, realizatorzy projektu 

spotykali się na spotkaniach superwizyjnych, aby analizować ważne wydarzenia, 

konsultować bieżące problemy, korygować plan pracy z grupą oraz omawiać 

indywidualne przypadki dzieci wymagających szczególnej pomocy. 

 Opinie rodziców uczestników projektu oraz mieszkańców osiedla wyrażające 

zadowolenie z akcji, zgłaszające zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia w 

przyszłości.  

 

Rezultaty na poziomie ilościowym (twarde): 

 ilość spotkań w miesiącu lipcu – 13 dni pracy ulicznej oraz 4 spotkania superwizyjne, 

 ilość spotkań w miesiącu sierpniu – 13 dni pracy ulicznej oraz 4 spotkania superwizyjne, 

 deklarację udziału w akcji złożyło 64 dzieci, 

 średnia liczba dzieci przypadająca na jeden dzień zajęć – 27, 

 liczba dzieci biorąca udział w wycieczkach autokarowych – 62, 

 liczba dzieci korzystająca z zajęć sportowych na hali sportowej w Ośrodku „Centrum” w 

Lędzinach  – 32, 

  liczba dzieci korzystająca z zajęć tenisa stołowego w Ośrodku „Centrum” w Lędzinach – 

20, 

 liczba dzieci korzystająca z kąpieli na basenie krytym w Ośrodku „Centrum” – 89. 

 

Rezultaty na poziomie psychospołecznym: 

 Rozpoznanie i diagnoza pedagogiczna dzieci wymagających interwencji (socjalnej, 

psychologicznej, opiekuńczo-wychowawczej itp.) – 14 dzieci. 

 

Wnioski 

 akcja była trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta i przyniosła 

oczekiwane rezultaty, 

 należy powtórzyć akcję w następnych latach, 

 należy rozszerzyć zasięg akcji (inne osiedla), 

 należy zróżnicować ofertę w zależności od sytuacji rodzinnej dzieci (grupy dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych, grupy dla dzieci z rodzin funkcjonujących poprawnie), od wieku 

dzieci, 
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 należy zatrudnić do realizacji projektu (przyjąć do pracy w różnym charakterze) więcej 

osób. 
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Warsztaty ceramiki w Pszowie– integracja przez sztukę. Przeciwdziałanie 

patologii społecznej oraz wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin 

dotkniętych biedą i bezrobociem 

 

  Świetlica Środowiskowa w Pszowie jest placówką pomocy społecznej, która swoją 

opieką obejmuje 24 dzieci w wieku szkolnym. Wychowankowie wywodzą się głównie z 

rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i dotkniętych chorobą alkoholową, część z nich 

to słabi uczniowie, wymagający w codziennej pracy dodatkowej stymulacji i wspomagania 

procesów poznawczych. Świetlica usytuowana jest w obrębie małego górniczego osiedla z 

dużym wskaźnikiem bezrobocia i ubóstwa, położonym na obrzeżach miasta, którego 

mieszkańcy szczególnie doświadczają skutków pauperyzacji. Większość z nich wiedzie 

proste życie, zaspokajając jedynie podstawowe potrzeby życiowe. Dzieci i młodzież mają 

ograniczone możliwości dostępu do dobrodziejstw kultury, sztuki i rozrywki. Część z nich 

nigdy nie wyjeżdżała poza miejsce zamieszkania, nie zna środków lokomocji takich, jak 

pociąg, nie ma orientacji w najbliższej geografii. Osoby gorzej sytuowane, obciążone 

życiowymi problemami są wyraźnie izolowane ze środowiska rówieśniczego i życia 

towarzyskiego, pozostając na jego marginesie. Sytuacja ta skutkuje nieprawidłowym 

rozwojem społecznym oraz intelektualnym dzieci żyjących w tutejszym środowisku. Brak 

urozmaiconych, bogatych bodźców sprawia, że nigdy nie dorównają one poziomem 

funkcjonowania swoim rówieśnikom z zamożniejszych rodzin.  

 

Charakterystyka projektu  

 Świetlica środowiskowa w Pszowie prowadziła dotąd programowe zajęcia 6 dni w 

tygodniu (łącznie 34 godziny) mające charakter profilaktyczno-wychowawczy, edukacyjny, a 

także artystyczny (zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne). W ramach innowacji realizowano 

zajęcia otwarte dla dzieci nie będących stałymi wychowankami w okresie wakacji, ferii 

zimowych oraz w każdą sobotę. Były to różnorodne imprezy, zabawy tematyczne, ogniska i 

wycieczki mające na celu integracje naszych dzieci z kolegami i koleżankami z sąsiedztwa. 
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Ponadto placówka ma w ofercie coroczny wyjazd dzieci na dwutygodniowy letni obóz 

terapeutyczny nad morzem z przygodowym programem. Mimo to świetlica ciągle 

postrzegana była jako miejsce dla specyficznej grupy społecznej – tej biedniejszej i słabszej.  

Pomysł na stworzenie pracowni ceramicznej w świetlicy zrodził się ze znużenia 

zawodową codziennością i z chęci spróbowania wspólnie z naszymi dziećmi czegoś zupełnie 

innego. Jednocześnie miało to być coś, co uczyni naszą świetlicę atrakcyjną dla innych dzieci 

i przyciągnie je do nas. Ceramika była czymś nowym, oryginalnym i niepopularnym na 

naszym terenie. Projekt jest jednocześnie odpowiedzią na skutki ubożenia mieszkańców, ich 

alienację z życia kulturalnego i społecznego. Stanowi ciekawe uzupełnienie działalności 

opiekuńczo-wychowawczej w zakresie integracji jej wychowanków ze środowiskiem 

rówieśniczym, co stało się główną ideą projektu. Warsztaty ceramiki prowadzone w formie 

zajęć otwartych stanowią kolejną, obok dotychczasowych przedsięwzięć, możliwość 

zwiększenia dostępności naszej placówki w środowisku i szansę na poszerzenie 

pozaszkolnych kontaktów społecznych naszych wychowanków. W grupie beneficjentów 

projektu oprócz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią znalazły się także dzieci z tzw. 

normalnych środowisk, dzieci i dorośli niepełnosprawni, uzdolnione dzieci oraz wszelkie 

osoby zainteresowane twórczym działaniem.  

Pragnieniem naszego zespołu wychowawczego było przeobrażenie w mentalności 

ludzi wizerunku instytucji pomocy społecznej w ciekawe miejsce dla różnej kategorii 

klientów, którzy współistnieliby obok siebie bez względu na status społeczny i pozycję. 

Integracyjna rola sztuki pozwala nam osiągnąć taki cel.  

 

Okres realizacji projektu: od września 2006 roku do nadal 

 

Cel główny projektu 

Integracja społeczna - przeciwdziałanie patologii społecznej oraz wykluczeniu 

społecznemu dzieci z rodzin dotkniętych biedą i bezrobociem. 

 

Cele szczegółowe 

 stworzenie możliwości uczestniczenia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kulturze w 

formie aktywnego działania twórczego, 

 integracja dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z ich 

rówieśnikami, 
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 poszerzanie doświadczeń społecznych dzieci w zakresie korzystania z dóbr kultury i 

sztuki, 

 kształtowanie poczucia własnej wartości i godności poprzez zwrócenie uwagi na 

pozamaterialne aspekty życia, 

 wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ukierunkowanie ich zainteresowań, motywowanie 

do twórczej ekspresji i rozbudzanie aspiracji, 

 umożliwienie dzieciom realizacji potrzeb emocjonalnych i niwelowania napięć w 

akceptowany społecznie sposób, 

 kształtowanie umiejętności poznawania, porządkowania i wyrażania siebie w procesie 

twórczym. 

 

Koszty realizacji projektu 

Koszty realizacji projektu wyniosły 10 000 złotych. Kwota 4 480 złotych to środki z 

budżetu Świetlicy Środowiskowej w Pszowie, natomiast 5 520 złotych to wartość dotacji 

otrzymanej w Lokalnym Konkursie Grantowym w dniu 21 czerwca 2006 roku.  

 

Beneficjenci projektu i korzyści płynące z udziału w projekcie 

Największe korzyści z udziału w projekcie miały dzieci i młodzież ze środowisk 

zagrożonych patologią społeczną. Polegały one na dostępie do kultury i sztuki, integracji z 

rówieśnikami, uczestnictwie w ciekawych zajęciach artystycznych, terapii i edukacji. Dzieci i 

młodzież z tzw. normalnych środowisk miały możliwość wzięcia udziału w nieznanym 

dotychczas działaniu artystycznym, rozwoju zainteresowań. Zorganizowaliśmy także 

warsztaty ceramiczne dla kilkunastu klas szkolnych i grup przedszkolnych oraz cykl 

warsztatów arteterapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych. Pomocnikami i jednocześnie 

kolejnymi uczestnikami zabawy stali się towarzyszący im wolontariusze z klasy o profilu 

socjalnym miejscowego Liceum Profilowanego.  

 

Zasoby kadrowe 

Realizacją projektu zajęli się pedagodzy zatrudnieni w naszej placówce – trzyosobowy 

zespół wychowawczy wziął udział w kursach ceramiki artystycznej I, II i II stopnia w 

Pracowni Ceramiki Artystycznej Keramos w Bielsku–Białej.  
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Uzyskane rezultaty 

 Na terenie miasta Pszowa powstała profesjonalna pracownia ceramiczna, której 

wyposażenie stanowi wartość ponad 10 000 złotych. 

 W zajęciach ceramicznych wzięło udział około 300 osób (dzieci, młodzież, dorośli, osoby 

niepełnosprawne). 

 Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Pszowie odnieśli liczne korzyści 

pozamaterialne (poszerzyli kontakty rówieśnicze, doświadczyli nowych sytuacji 

społecznych, mieli szansę być gospodarzami dla zaproszonych na warsztaty gości. 

Dokonała się widoczna integracja z rówieśnikami spoza grupy wychowawczej placówki). 

 Dzięki promocji projektu dokonała się automatycznie promocja placówki, która 

dotychczas była postrzegana jako instytucja pomocy społecznej działająca na rzecz 

określonej i dość wąskiej grupy. Obecnie piąta część czasu jej funkcjonowania ma 

charakter ogólnodostępny, co w ogóle jest ewenementem dla tego typu placówek. 

 Świetlica Środowiskowa w Pszowie zacieśniła współpracę z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz dzieci na terenie miasta Pszowa. Nawiązały się nowe kontakty i 

przyjaźnie. 

 Wychowankowie i pracownicy świetlicy wzięli udział w ramach kontynuacji współpracy 

w licznych uroczystościach i spotkaniach np. w I Festiwalu Osób Niepełnosprawnych 

organizowanym przez sekcję działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Pszowie. 

 W ramach projektu udział w naszych zajęciach wzięło około 20 wolontariuszy – uczniów 

klasy o profilu socjalnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, którzy 

towarzyszyli dzieciom niepełnosprawnym w zajęciach ceramicznych. Mieli oni okazję 

poznać specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie naszej placówki. 

Pracownia ceramiczna okazała się bardzo atrakcyjną formą zajęć, o czym 

przekonaliśmy się w okresie trzymiesięcznej realizacji projektu, kiedy przyciągnęły one sporą 

liczbę stałych uczestników spoza świetlicowej grupy dzieci. Dlatego też, chcąc wykorzystać 

bogate zaplecze materialne i nowe kwalifikacje wychowawców w ramach innowacji na stałe 

wprowadziliśmy do harmonogramu pracy Świetlicy Środowiskowej w Pszowie zajęcia 

otwarte „Warsztaty ceramiczne”. Odbywają się one w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 

– 17.30. Zajęcia te wraz z zajęciami otwartymi w sobotę dają liczbę 7 godzin pracy 

tygodniowo na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto jesteśmy gotowi poprowadzić warsztaty 

ceramiczne dla wszystkich osób i grup nimi zainteresowanych – istnieje możliwość 

organizowania dla nich zajęć w dowolny dzień.  
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Program „Dzieci Ulicy" realizowany w Tychach 

 

Czas trwania projektu: 

Projekt „Dzieci Ulicy” realizowany był w Tychach od 2003 do 2009 roku we 

współpracy z Urzędem Miasta Tychy w zakresie finansowym jak i merytorycznym. 

Celem programu była poprawa sytuacji życiowej dzieci ulicy - określenie ich potrzeb oraz 

towarzyszenie im w procesie reintegracji ze społeczeństwem i rodziną. 

Definicja dziecka ulicy przyjęta przez Radę Europy, cytowana przez Rzecznika Praw 

Dziecka: „Dzieci ulicy to dzieci poniżej osiemnastego roku życia, które przez krótszy lub 

dłuższy czas żyją w środowisku ulicznym. Przenoszą się z miejsca na miejsce, nawiązując 

kontakt z grupą rówieśniczą lub innymi osobami na ulicy. Oficjalny adres tych dzieci to adres 

rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej. Mają słaby lub żaden kontakt z rodzicami, 

przedstawicielami szkół i instytucjami wspomagającymi, które są za nie odpowiedzialne.”
41

  

Dzieci będące pod naszą opieką nie są więc klasycznymi dziećmi ulicy. Realizatorzy 

programu stworzyli własną definicję klienta (dziecka ulicy) na potrzeby pracy ulicznej na 

terenie miasta Tychy biorąc pod uwagę sytuacje, które „zmuszają” dzieci do życia na ulicy: 

 Dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, nie zapewniających poczucia  

bezpieczeństwa, miłości, więzi emocjonalnej; wychowujące się wśród pijaństwa, awantur; 

osamotnione, często głodne, doświadczające przemocy i agresji ze strony najbliższych im 

osób. Nic więc dziwnego że na ulicy czują się bezpieczniej niż w domu. 

 Dzieci odrzucone przez rodzinę, ponieważ nie spełniają jej oczekiwań, ustalonych 

wzorców i planów względem nich. Rodzice nie mają (lub nie chcą mieć) dla nich czasu. 

Dzieci te szukają więc samorealizacji poza domem - najczęściej na ulicy. W grupie tej 

znajdują się przede wszystkim dzieci z rodzin o wysokim standardzie materialnym, 

mające wszystko, czego zapragną, za wyjątkiem więzi emocjonalnej z rodzicami. 

                                                           
41 za: www.dzieciulicy.ngo.pl 
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 Dzieci doznające niepowodzeń szkolnych, mniej sprawne intelektualnie od swoich 

rówieśników, często zachowujące się agresywnie. Pozostają „dziećmi ulicy” na skutek 

wykluczenia, negatywnej eliminacji ze środowiska szkolnego i kręgów rówieśniczych, w 

których są stygmatyzowane i czują się źle. Ich charakterystyczną cechą jest 

nieumiejętność korzystania z innej możliwości zorganizowania życia. 

 Dzieci doświadczające biedy i ubóstwa, dla których ulica jest nie tyle terenem zabaw i 

spotkań z rówieśnikami, co miejscem pracy, zdobywania pożywienia, pieniędzy i 

schronienia. 

 Dzieci lubiące przestrzeń i niezależność, nie poddające się rygorom wychowawczym, 

mające skłonności do włóczęgostwa. Wolny czas najchętniej spędzają poza domem i poza 

szkołą, na ulicy. Poszukują wolnej przestrzeni swojego życia i podmiotowego działania 

nie zdominowanego przez świat dorosłych i stworzone przez dorosłych instytucje.
42

 

W/w sytuacje oczywiście nie muszą występować samodzielnie. Najczęściej zdarza się, 

że wydarzenia popychające dzieci na ulicę są różnego rodzaju. W naszej pracy nie spotykamy 

się z dziećmi „pracującymi” na ulicy. Nasi klienci zazwyczaj spędzają czas „na ulicy” w 

destrukcyjnych grupach rówieśniczych, złożonych z dzieci z podobnymi problemami. 

 

Cele szczegółowe 

 Pozyskiwanie i szkolenie pedagogów ulicznych oraz wolontariuszy biorących udział w 

programie,  

 Dogłębne poznanie środowiska, w którym przebywają dzieci ulicy, 

 Nawiązanie kontaktu z nowymi, wałęsającymi się dziećmi oraz pogłębienie kontaktów z 

dziećmi już poznanymi, 

 Zmiana destrukcyjnych grup rówieśniczych na grupy konstruktywne, 

 Działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne i edukacyjne pedagoga ulicznego w 

środowisku ulicy, 

 Diagnozowanie problemów społecznych dzieci ulicy, 

 Działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży,  

 Udzielanie wsparcia rodzicom dzieci ulicy, 

 Stworzenie sieci organizacji współpracujących ze sobą przy realizacji programów 

pomocowych dla dzieci,  

                                                           
42 podaję za Mieczysławem Gałasiem w artykule „Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki 

społecznej”, w: „Wychowanie na co dzień” nr 7; 2001; str. 4. 
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 Monitoring działań na rzecz dzieci ulicy, 

 Udzielanie wsparcia zawodowego pracownikom programu, 

 Dożywianie dzieci i młodzieży objętych programem. 

Metody, jakimi realizowaliśmy nasz program to: praca uliczna, wyjazdy 

socjoterapeutyczne, współpraca ze świetlicami, kontakty z rodzicami podopiecznych, 

pozyskiwanie oraz szkolenie wolontariuszy i stażystów, współpraca z innymi instytucjami, 

prowadzenie punktu wychowawców podwórkowych. 

 

Praca uliczna 

Pedagog uliczny czy wolontariusz zanim wyjdzie pracować z dziećmi w terenie musi 

przejść szkolenie dotyczące: 

 specyfiki klienta (czyli kto jest naszym klientem i czego się po nim można spodziewać), 

 nawiązywania kontaktu indywidualnego z dzieckiem, 

 nawiązywania kontaktu z grupą, 

 planowania i pisania małych projektów ulicznych. 

Po zakończonym szkoleniu następuje faza obserwacji terenu. Pedagog w tym czasie 

nie nawiązuje celowych kontaktów z dziećmi, tylko obserwuje potencjalnych klientów oraz 

sam daje się obserwować. W tym czasie nawiązuje kontakty z osobami kluczowymi 

(panią/panem z kiosku w pobliżu, ze sklepu, z matką, która wychodzi z małym dzieckiem na 

podwórko itp.). W tym czasie pedagog zwraca uwagę na to, jakie to są dzieci, czy są aktywne, 

czy raczej spokojne, jakie preferują zabawy, z jaką częstotliwością pojawiają się na 

podwórku/na placu zabaw bądź w innym miejscu oraz o jakich porach dnia się pojawiają. 

Po zakończonej obserwacji pedagog uliczny pisze „mały projekt uliczny”, który ma na 

celu nawiązanie kontaktu z dziećmi. Jest to celowe, zaplanowane działanie skierowane do 

konkretnych dzieci, do ich potrzeb, zainteresowań, preferencji. W początkowej fazie pracy 

pedagoga ulicznego małe projekty uliczne mają głównie na celu nawiązywanie kontaktów z 

dziećmi oraz pogłębianie tych kontaktów. W późniejszych fazach pracy mają one na celu 

realizowanie założeń z indywidualnych programów korekcyjnych poszczególnych dzieci  

oraz założeń wynikających z diagnozy grupy rówieśniczej. 

W początkowej fazie swojej pracy pedagog uliczny nawiązuje kontakt ze wszystkimi 

chętnymi dziećmi i pogłębiając kontakty z nimi w czasie codziennej pracy oraz prowadząc 

obserwacje zachowań dzieci wyłania te, które mogą być naszymi klientami. W tej fazie pracy  

musi pamiętać, że na danym terenie jest tylko „gościem”. Musi mieć na uwadze zwyczaje 
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panujące w danym miejscu, wzajemne powiązania i role, jakie kto pełni. Po pewnym czasie 

przestaje być anonimowy, staje się stałym elementem środowiska, poniekąd wchodzi w 

struktury grupy rówieśniczej i sąsiedzkiej. Dopiero wtedy można nawiązać kontakt z 

dzieckiem, które być może potrzebuje pomocy, dopiero wtedy można zacząć wpływać na 

grupę rówieśniczą w sposób korekcyjny, dopiero wtedy można pomału wprowadzać 

konkretne zasady i reguły. Czasami musi upłynąć wiele czasu, żeby zawiązała się jakaś 

relacja między dzieckiem i pracownikiem ulicy. 

W kolejnej fazie, w fazie wdrożeniowej, gdy pedagog jest już stałym elementem 

środowiska i nawiązał relacje z podopiecznymi dokonuje diagnozy dziecka, określa jego 

potrzeby oraz to, co sam może zrobić by pomóc dziecku, a co mogą zrobić osoby pracujące w 

innych instytucjach. 

Po dokonaniu diagnozy pedagog uliczny przedstawia tą diagnozę na zebraniu zespołu 

pedagogów ulicznych i zostaje ona tam omówiona. Szczególnie zwracamy uwagę na cele 

terapeutyczne i program korekcyjny, czy są adekwatne do potrzeb dziecka i czy pedagog 

uliczny jest w stanie zrealizować ten plan. W planie korekcyjnym zakłada się jakiś czas do 

realizacji i po upływie tego czasu dokonuje się ewaluacji tego, co miało być do zrobienia, co 

zostało faktycznie zrobione, co nie zostało zrobione i dlaczego, jakie są widoczne efekty. 

Pedagog uliczny ustala dalsze działania pisząc kolejny program korekcyjny. Wtedy już w 

małych projektach ulicznych uwzględnia się założenia z programów korekcyjnych dla 

poszczególnych dzieci. 

Często w programach korekcyjnych naszych podopiecznych znajduje się potrzeba 

zapisania dziecka do świetlicy, bądź innej instytucji lub np. klubu sportowego. W tym celu 

nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze świetlicami zwłaszcza z naszego Ośrodka Św. Dominika. 

Współpracę zaczęliśmy od przebywania pedagogów ulicznych na terenie świetlic podczas 

codziennych zajęć. Poznaliśmy wtedy specyfikę pracy w świetlicy oraz dzieci tam 

uczęszczające. Następnym krokiem było zabieranie naszych podopiecznych (w miesiącach 

zimowych) na zajęcia do świetlic, aby i oni mogli poznać się z wychowawcami, z dziećmi i z 

zasadami tam panującymi. Poza miesiącami zimowymi organizujemy wspólnie ze świetlicami 

różnego rodzaju imprezy, wspólne wyjścia i wycieczki w celu zachęcania naszych 

podopiecznych do uczęszczania na zajęcia w bardziej zorganizowanych strukturach. W 

miesiącach letnich z kolei to my zapraszaliśmy wychowawców i dzieci ze świetlic do 

uczęszczania na nasze zajęcia (głównie plenerowe). Taki rodzaj współpracy pozwalał również 

wychowawcom na ponowną rekrutację dzieci, które ze świetlicy „wypadły” bądź na poznanie 

potencjalnych podopiecznych świetlic w ich naturalnym środowisku. 
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Trzech pedagogów ulicznych pracowało od poniedziałku do piątku przez 8 godzin 

dziennie, każdy był odpowiedzialny za swój rejon. Programem objęto 3 osiedla w Tychach. 

Codzienna praca wyglądała następująco: 

 w godzinach porannych, gdy w czasie roku szkolnego dzieci są w szkole, odbywały się 

konsultacje z Dyrektorem Ośrodka, gdzie przedstawiane były plany na najbliższy tydzień, 

bądź w wypadku większych projektów - plany na dłuższy okres czasu; co miesiąc 

składaliśmy sprawozdanie z naszej pracy wraz z dokumentacją zdjęciową oraz 

omawialiśmy pojawiające się problemy, 

 spotkania zespołu pedagogów ulicznych, na których omawiane są małe projekty uliczne, 

diagnozy podopiecznych wraz z planem korekcyjnym oraz pojawiające się ewentualne 

problemy podczas codziennej pracy z dziećmi, 

 spotkania z pracownikami świetlic w celu planowania wspólnych działań, 

 raz w miesiącu odbywały się superwizje naszej pracy, 

 był to czas na kontakty z instytucjami.  

W godzinach popołudniowych, gdy dzieci wracały ze szkoły, pedagodzy uliczni 

wychodzili w teren, na place zabaw, na których spotykali się z podopiecznymi. Realizowali 

wtedy małe projekty uliczne bądź po prostu przychodzili spędzić z nimi czas.  

Praca uliczna jest pracą specyficzną: dzieci uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, w 

każdej chwili mogą odejść, a gdy zajęcia nie są atrakcyjne po prostu w nich nie uczestniczą. 

Pedagog uliczny zatem musi być zawsze przygotowany do zajęć i musi dostosowywać się do 

klimatu, jaki panuje w grupie w danym dniu. Musi być na tyle interesujący, by dzieci chciały 

z nim przebywać. Kolejna rzecz, która jest specyficzna dla pracy ulicznej to zasady i reguły 

panujące podczas zajęć czy na placu. Nie ma nigdzie wywieszonego regulaminu, do którego 

można się odnieść. Pedagog musi wypracować reguły razem z dziećmi. Muszą być na tyle 

jasne i proste, żeby dzieci je zapamiętały, a pedagog musi być bardzo konsekwentny w 

przestrzeganiu ustalonych zasad.  

 

Wyjazdy socjoterapeutyczne 

W zależności od naszych możliwości finansowych, wyjeżdżaliśmy z dziećmi na 

kilkudniowe „wyjazdy socjoterapeutyczne”. Ich celem był przede wszystkim trening 

społeczny, zdobywanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zwiększenie 

samodzielności i umiejętności samoobsługi. Grupa dzieci, która brała udział w tego typu 

zajęciach była starannie dobrana przez pedagogów ulicznych na podstawie dokonanych 
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wcześniej diagnoz. Takie wyjazdy były planowane przez dzieci, one robiły przygotowania 

oraz na samym wyjeździe uczestniczyły w życiu grupowym poprzez wykonywanie czynności 

dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, zakupy itp.), planowanie i przygotowywanie 

atrakcji oraz uczestniczenie w społeczności korekcyjnej. 

 

Współpraca z innymi instytucjami 

Podczas trwania programu utrzymywany był kontakt ze szkołami oraz innymi 

służbami społecznymi. Utrzymywany był również kontakt z pracownikami socjalnymi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorami, w zakresie ustalania i weryfikowania 

indywidualnych programów pomocy socjalnej dla rodzin podopiecznych. Utrzymywaliśmy 

także kontakt z placówkami kulturalnymi i sportowymi, z którymi udało się nawiązać 

współpracę w poprzednich latach. Współpraca ta polegała głównie na korzystaniu z 

infrastruktury tychże placówek, oraz na wspólnym organizowaniu imprez. 

 

Kontakty z rodzicami podopiecznych 

Rola pedagogów ulicznych w ramach systemu pomocy rodzinie polegała także na 

utrzymywaniu kontaktów z rodzinami podopiecznych i informowaniu ich o dostępnych 

formach pomocy rodzinie w mieście, oraz na motywowaniu ich do korzystania z tych form 

pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ponadto podczas codziennej pracy w terenie służyliśmy 

pomocą w rozwiązywaniu ich codziennych problemów wychowawczych. 

 

Oczekiwane/uzyskane efekty 

 objęcie kompleksową, fachową i wielowymiarową opieką dzieci wałęsających się oraz  

ich rodzin, najczęściej wieloproblemowych; 

 objęcie pomocą doraźną dzieci będących w kontakcie okazjonalnym; 

 nasi podopieczni trafiają do instytucji adekwatnych do ich potrzeb i „nie wypadają” z tych 

miejsc; 

 zwiększyła się wiedza realizatorów programu o specyfice środowiska ulicy; 

 zmniejszyła się liczba rówieśniczych grup destrukcyjnych, a i istniejące zostały zmienione 

w grupy konstruktywne; 

 poprawiła się kondycja psychiczna naszych podopiecznych, wzrosło ich poczucie własnej 

wartości, poczucie bezpieczeństwa i świadomość sprawczości i odpowiedzialności; 

 zwiększył się odsetek dzieci objętych programem wybierających zdrowy tryb życia; 
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 zwiększył się odsetek rodzin dzieci objętych programem sięgających po pomoc i 

wsparcie. 
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Wychowawczyni (opiekun prawny)  
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Pielęgniarka szkolna 
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e-mail: pogotowie_op2@poczta.onet.pl 

 

Indywidualna forma opieki nad dzieckiem z FAS  

na przykładzie Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach 

 

Patrycja urodziła się 4 sierpnia 2003 roku w Katowicach. W wieku 2 lat i 10 miesięcy 

została przyjęta na oddział Pediatrii Górnośląskiego Centrum Matki i Dziecka w Katowicach 

z powodu drgawek gorączkowych trwających podczas infekcji gardła. Matka nie 

zainteresowała się losem córki przez cały okres pobytu w szpitalu tj. od 12.09.2006 r. do 

22.09.2006 r. W dniu 22.09.2006 r. Z polecenia Sądu Rodzinnego Patrycja została odebrana 

ze szpitala przez Dyrektora Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach i przewieziona do 

placówki. Przyczyną przyjęcia Patrycji do placówki było nadużywanie przez matkę alkoholu 

oraz rażące zaniedbania obowiązków rodzicielskich.  

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że w październiku 2003 r. matka wychowanki 

działając nieumyślnie naraziła 3-miesięczną córkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia poprzez pozostawienie jej bez opieki w nosidełku na biurku. W konsekwencji 

dziewczynka spadła na podłogę doznając obrażeń powłok mózgoczaszki w postaci obrzęków 

tkanki podskórnej i krwiaków w okolicy skroniowo-ciemieniowej. W pierwszych dniach 

listopada 2003 r. matka ponownie upuściła dziewczynkę na podłogę, powodując u niej 

obrażenia powłok głowy, połączone z wieloodłamowym złamaniem kości mózgoczaszki, 

pourazowymi zmianami niedokrwiennymi, ograniczonym krwiakiem podtwardówkowym 

oraz nasilonym pourazowym obrzękiem mózgu. Obrażenia te miały charakter ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu dziecka. W następnych 

latach matka została skazana za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu i odbyła karę 

pozbawienia wolności.  
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Dziewczynka trafiła do placówki z bardzo widoczną wadą wzroku (zez zbieżny, 

nadwzroczność). Z tego też powodu do nadal ma zaburzenia w utrzymaniu równowagi ciała. 

Nie nosiła w ogóle okularów. Była dziewczynką drobną i bladą z zaburzeniami mowy, z 

upośledzeniem w stopniu lekkim. Po kilku dniach pobytu w placówce, matka dostarczyła nam 

zlecenie od okulisty na okulary (szkła korekcyjne oko prawe +3; oko lewe +3), które 

zrealizowaliśmy w dniu 07.11.2006 r. Lekarz pediatra, który się opiekuje dziećmi z naszej 

placówki, przy pierwszej wizycie zlecił dla Patrycji szereg badań laboratoryjnych (morfologia 

+ rozmaz, mocz - badanie ogólne, mocz - na posiew, kał na pasożyty, owsiki). 

W pierwszych dniach pobytu w placówce dziewczynka miała bardzo słaby kontakt 

zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Patrycja najczęściej reagowała płaczem, 

miała duże problemy z zaśnięciem, wołała czy przyjdzie mama, nie zgłaszała i nie 

sygnalizowała potrzeb fizjologicznych, nie potrafiła wykonać czynności samoobsługowych 

typu samodzielne spożywanie posiłków, ubieranie, mycie zębów. W czasie dnia często się 

zanieczyszczała. Dziecko miało problemy z poruszaniem się, koordynacja wzrokowo-

ruchowa była zaburzona, widoczny był brak stabilności, częste upadki, potknięcia – zejście ze 

schodów z pomocą drugiej osoby stanowiło problem. W tamtym okresie wychowawcy 

sprawowali nad Patrycją indywidualną opiekę, ponieważ dziewczynka stanowiła duże 

zagrożenie dla siebie, nie zwracała uwagi na słowa, nie rozumiała, co się do niej mówi, 

sprawiała wrażenie dziecka bardzo opóźnionego intelektualnie.  

Dnia 29.01.2007 r. dziewczynka miała pierwszy atak padaczki z niewydolnością 

oddechową. Została przewieziona przez pogotowie ratunkowe na oddział Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. W 

trzeciej dobie wydolną krążeniowo-oddechową przekazano do Kliniki Neurologii Wieku 

Rozwojowego celem dalszej diagnostyki. W dniu 9.02.2007 r. została wypisana ze szpitala z 

zaleconymi lekami (Depakina Chronosphere w dawkach 100mg-0-200mg) i z następującym 

rozpoznaniem: „padaczka z napadami częściowymi wtórnie uogólniającymi się objawowa, 

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, zmiany pourazowe z obszarami malacji i gliozy na 

granicy płata ciemieniowo-potyliczno-skroniowego prawej półkuli mózgu oraz lewego płata 

ciemieniowego”.  

Od dnia 9.03.2007 r. do 6.04.2007 r. Patrycja przebywała w Dziecięcym Ośrodku 

Leczniczo-Rehabilitacyjnym ,,Bucze". W czasie pobytu w sanatorium rozpoznano 

nawracające zapalenie oskrzeli, nieżyt błony śluzowej, zapalenie gardła i migdałków 

podniebiennych, przerost migdałków podniebiennych, śluzowo-ropne zapalenie zatok, 

przewlekłe obustronne zapalenie ucha środkowego oraz niedosłuch. W czasie pobytu, w nocy 
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z dnia 17-18 marca 2007 r. wystąpił atak drgawek trwający 15 minut. Dziewczynka 

wymagała stałego odśluzowywania. Zwiększono lek Depakina 200 mg-0-200 mg.   

W dniu 11.04.2007 r. odbyliśmy konsultację w Poradni Genetycznej w wyniku, której 

rozpoznano u Patrycji zespół FAS. W wyniku konsultacji psychiatrycznej potwierdzono u 

dziewczynki nadpobudliwość psychoruchową na podłożu zespołu FAS. Doktor psychiatra 

zaleciła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Konsultacja neurologiczna spowodowała 

zwiększenie leku  Depakine na 2 razy po 250 mg. Po konsultacji laryngologicznej i badaniach 

wydano skierowanie na oddział celem usunięcia migdałka gardłowego i badań 

diagnostycznych.  

Staraniem placówki było złożenie wniosku do Miejskiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 

które jest ważne do dnia 31.07.2010 roku.  

  W dniu 21.08.2007 r. wystąpił kolejny atak padaczki i Patrycja ponownie przebywała 

w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Od dnia 21.08.2007 r. do 

23.08.2007 r. wypisana z rozpoznaniem: „stan po epizodzie napadowym, zapalenie nosowo-

gardła, padaczka objawowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim”.  

Po kolejnej konsultacji neurologicznej lekarz zwiększył dawkę leku Depakinę 250mg-0-

350mg. W dniach od 1.10.2007 r. do 26.10.2007 r. Patrycja ponownie przebywała w 

dziecięcym Ośrodku Leczniczo Rehabilitacyjnym ,,Bucze". Od dnia 6.11.2007 r. do 

11.11.2007 r. Patrycja trafiła na oddział laryngologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum 

Dziecka i Matki w Katowicach. Na oddziale miała wykonany zabieg usunięcia migdałka 

gardłowego i obustronny drenaż jam bębenkowych.  

   W czasie pobytu w Domu Dziecka, w grupie o dużej liczebności dzieci, zachowanie 

dziewczynki zmieniało się, szczególnie poprawił się kontakt werbalny, przyswoiła wymowę 

wielu słów, zaczęła rozumieć sens wypowiadanych do niej słów i słuchać poleceń. W grupie 

chętnie brała udział w zabawie, wiele rzeczy chciała sama robić. Poprawiła się jej sprawność, 

ruchy były bardziej skoordynowane, nawet schody pokonywała w miarę dobrze. Poszerzeniu 

uległ zasób jej słownictwa. Nastąpiła również widoczna poprawa kontaktów 

interpersonalnych z otoczeniem. Patrycja wykazywała zrozumienie kierowanych do niej słów 

i ich treści. Coraz lepiej funkcjonowała w grupie i mówiła do dzieci po imieniu. Na pytania 

odpowiadała całymi zdaniami o logicznej treści. Utrwalenie nowych funkcji wymagało 

jeszcze stymulacji oraz poprawy stanu zdrowotnego dziewczynki, który nie przedstawiał się 

najlepiej.  

W związku z koniecznością leczenia wady wzroku nawiązaliśmy współpracę z 
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Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Dziewczynka została 

zakwalifikowana do objęcia opieką przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym na 

rehabilitację wzrokową. W dniu 28.01.2008 r. lekarz specjalista z Fundacji stwierdził 

uszkodzenie nerwu wzrokowego. Wydał skierowanie na badania VERA nerwu wzrokowego 

w Chorzowie. Kolejna konsultacja laryngologiczna w lutym 2008 – wykonano u dziecka 

badanie słuchu.  

W dniu 4.03.2008 r. odbyła się konsultacja neurologiczna  – zwiększono Lamitrin S 

12,5-0-12,5 mg przez siedem dni, następnie 12,5mg-0-17,5mg przez kolejnych siedem dni, 

następnie 12,5mg-0-25mg. Depakina bez zmian.  

W dniach 6-7.03.2008 r. Patrycja przebywała w Chorzowskim Centrum Pediatrii na 

oddziale okulistycznym na badaniach nerwu wzrokowego. W czasie pobytu, w dniu przyjęcia 

w godzinach wieczornych, nastąpił atak padaczki. Wypisana z rozpoznaniem: „częściowy 

zanik nerwów wzrokowych z przewagą oka prawego, zez zbieżny naprzemienny, 

nadwzroczność obojga oczu.” 

W trakcie kilku miesięcy pobytu w placówce i obserwacji dziewczynki przez zespół 

psychologiczno-pedagogiczny oraz specjalistów z różnych dziedzin medycznych zostały 

zdiagnozowane u dziecka wady rozwojowe i jednostki chorobowe. Dziewczynka posiada 

diagnozę lekarską stwierdzającą stan pooperacyjny ewakuacji pourazowego krwiaka mózgu, 

powstałego na skutek przemocy ze strony matki w wieku 3 miesięcy. Efektem krwiaka są 

zmiany napadowe w centralnym układzie nerwowym, objawiające się padaczką pourazową. 

Zdiagnozowano zaburzenia równowagi ciała spowodowane dużą wadą wzroku – zez zbieżny, 

nadwzroczność, zanik nerwu wzrokowego obu oczu (dziewczynka nosi okulary), niedosłuch. 

Dodatkowo, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz zespół FAS. Napady epilepsji 

zdarzają się coraz częściej i trwają coraz dłużej z utratą przytomności. Wówczas dziewczynka 

jest narażona na kolejne pobyty w szpitalu. Matka ma obojętny stosunek do potrzeb 

psychicznych oraz zdrowotnych córki. Początkowo sporadycznie odwiedzała Patrycję w 

placówce, a w następnych dniach i miesiącach coraz rzadziej. Od 2 lat nie pojawiła się w 

ogóle. Mimo zawiadamiania, nie pojawiała się ani w szpitalu ani w placówce, nie odbierała 

telefonów, nie wpuszczała do mieszkania pracownika socjalnego. 

Dom Dziecka „Zakątek” wystąpił do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Katowicach w celu przeprowadzenia badań psychopedagogicznych i 

wystawienia „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”. Dnia 04.06.2007 r. 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach wydała opinię o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziewczynki, a następnie dnia 03.03.2008 r. 
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przyznała Patrycji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas uczęszczania do 

przedszkola, co było niezbędne by placówka mogła zapewnić wychowance oddziaływanie 

stymulujące w szerszym wymiarze. Dziewczynka została objęta terapią wczesnego 

wspomagania rozwoju, miała prowadzoną terapię psychologiczną, logopedyczną, 

rehabilitację oraz zajęcia z oligofrenopedagogiem, na które uczęszczała do końca lutego 2008 

r. 

W naszej placówce objęta została ćwiczeniami logopedycznymi usprawniającymi 

aparat mowy. W międzyczasie placówka czyniła starania o miejsce dla Patrycji w 

Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. 

Ułańskiej w Katowicach tj. placówce, w której wszystkie powyższe oddziaływania 

terapeutyczne i rehabilitacyjne dziewczynka miałaby w formie bardziej zintensyfikowanej i 

kompleksowej. W tym celu wystąpiliśmy do SPPP o wydanie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Od końca lutego 2008 r. Patrycja uczęszczała do w/w Ośrodka 

Rehabilitacyjnego na zajęcia w ramach godzin przedszkolnych. Terapia rehabilitacyjna 

obejmowała doskonalenie równowagi i koordynacji ruchowej, elementy terapii SI: huśtania, 

kołysania, mające na celu wyciszenie, uspokajanie, rozluźnienie, zabawy wymagające 

współpracy ze współćwiczącym. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia słuchowe z 

wykorzystaniem materiału werbalnego i niewerbalnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia 

usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia motywujące do aktywności werbalnej. Z kolei 

terapia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje wydłużanie czasu koncentracji uwagi na 

wykonywanej czynności, rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sfery 

emocjonalno-społecznej, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijania 

umiejętności samoobsługowych. 

Od maja 2008 r. Dom Dziecka zezwolił również na przeprowadzanie dla Patrycji 

terapii przez pracowników Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, raz w 

tygodniu na terenie placówki. Natomiast od września 2008 r. Patrycja zaczęła być dowożona 

do Przedszkola Nr 15 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi. Ostatnie obserwacje 

poczynione w okresie uczęszczania Patrycji na zajęcia przedszkolne pokazują jak wiele 

zyskuje na stymulacji polisensorycznej. Uczestniczy w życiu grupy przedszkolnej poprzez 

aktywny udział w przedstawieniach jasełkowych oraz samodzielnym śpiewaniu kolęd. 

Patrycja nawiązała dobry kontakt z rówieśnikami i dorosłymi.  

SPPP w swej opinii sugerowało, iż spektrum zaburzeń o charakterze medycznym i 

rozwojowym wskazuje na konieczność umieszczenia dziecka w systemie opieki prorodzinnej 

lub leczniczo-terapeutycznej. Występowaliśmy do MOPS-u o umieszczenie Patrycji w 
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pogotowiu rodzinnym, gdzie zwykle jest dużo mniej dzieci, jednakże dostaliśmy odpowiedź 

odmowną ze względu na brak wolnych miejsc. Ponowna prośba została wystosowana do 

MOPS-u w lutym 2007 r. Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, iż stan zdrowia dziecka 

jest niestabilny i niebezpieczeństwo występowania drgawek pourazowych może stanowić 

zagrożenie dla jego życia. W związku z powyższym poinformowano placówkę, iż pogotowia 

rodzinne nie dysponują wykwalifikowana kadrą medyczną lub pielęgniarską, a konieczność 

towarzyszenia dziecku podczas badań i wizyt lekarskich czy zabiegów medycznych 

uniemożliwi opiekowanie się pozostałymi dziećmi w pogotowiu rodzinnym.  

W tym czasie placówka nie zaniedbywała zdrowia i leczenia wady wzroku i tak 

13.11.2008 r. odbyła się konsultacja okulistyczna w Szpitalu Klinicznym Nr 5 na ulicy 

Ceglanej. Po wykonaniu badań diagnostycznych zakwalifikowano Patrycję do zabiegu 

operacji zeza po wykonanych konsultacjach (neurologicznej, laryngologicznej i 

dentystycznej). Dnia 10.12.2008 r. odbyła się konsultacja okulistyczna w Regionalnej 

Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Okulista zmienił szkła korekcyjne OP (+2,0) 

(cylinder + 1,5) (oś 60) OL (+2,5) (cylinder +2,0) (oś 100). Zalecono odstąpić na razie od 

operacji zeza.  

W dniu 17.02.2009 r. nastąpił kolejny atak padaczki z niewydolnością oddechową. 

Patrycja została zabrana przez pogotowie do Centrum Pediatrii w Sosnowcu na oddział 

anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. W dniu 23.02.2008 r. wydolną krążeniowo-

oddechowo przekazano na oddział pediatryczny w Sosnowcu celem kontynuacji leczenia. 

Wykonano tam na prośbę naszej placówki wymaz z nosa (wynik w granicach normy). 

Wypisana w dniu 25.02.2009 r. w stanie dobrym z rozpoznaniem: „stan drgawkowy, 

padaczka, zapalenie oskrzeli”. Zmieniono leki na: Depakina (syrop) 400mg-0-300mg, 

Topomax 100mg-0-100mg.  

Patrycja najczęściej doznaje ataków padaczki w godzinach wieczornych oraz nocnych. 

W czasie pobytów w szpitalach miała wykonany szereg badań diagnostycznych takich jak: 

TK głowy, EEG, rezonans magnetyczny, RTG oraz konsultacje różnych specjalistów. 

Dziewczynka wymaga stałej opieki specjalistycznej. Jest pod opieką lekarza pediatry (częste 

infekcje górnych dróg oddechowych). Od czasu przyjazdu do placówki dziewczynka jest pod 

stałą opieką poradni genetycznej, neurologicznej, gastrologicznej, alergologicznej, 

okulistycznej i psychiatrycznej. 

Dom Dziecka dwukrotnie wystosował do sądu wniosek o pozbawienie matki władzy 

rodzicielskiej: w dniu 24.04.2007 r., a następnie ponowił wniosek dnia 17.10.2007 r. Decyzją 

Sądu Rejonowego w Katowicach dnia 4.04.2008 r. matkę pozbawiono władzy rodzicielskiej. 
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Dzięki temu można było rozpocząć poszukiwania prorodzinnych form opieki zastępczej oraz 

zgłosić dziecko do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Sosnowcu. Patrycja została 

zakwalifikowana do adopcji zagranicznej, obecnie trwają poszukiwania rodziny. Opiekunem 

prawnym Patrycji została wychowawczyni Domu Dziecka, która złożyła przyrzeczenie dnia 

06.05.2008 r. 

Przez okres pobytu w Domu Dziecka (ponad 36 miesięcy) nastąpił gwałtowny rozwój 

intelektualny, społeczny a szczególnie nastąpiła poprawa stanu zdrowia. Dziewczynka 

poznała wiele wyrażeń językowych, wzbogaciła słownictwo, logicznie odpowiadała na 

postawione pytania, uczyła się na pamięć wierszyków, piosenek, poprawnie grupowała 

przedmioty według wskazanej cechy, przeliczała je, dobierała takie same w pary, różnicowała 

i odtwarzała usłyszane dźwięki itp. Chętnie i aktywnie uczestniczyła w zabawach kołowych, 

pląsach. Dużo biegała i w budynku i na placu zabaw. Umiejętnie korzystała ze wszystkich 

urządzeń – huśtawek różnego typu, drabinek, karuzeli. Wykorzystywała siłę rąk do 

podciągnięć czy wspinaczek po urządzeniach. Robiła to bardzo sprawnie i szybko. Lubiła też 

zabawy z różnej wielkości piłkami. W czasie zajęć w grupie w Domu Dziecka bierze w nich 

czynny udział, jest otwarta na nowe zadania. Bardzo chętnie maluje farbami i ta czynność 

sprawia jej dużą satysfakcję. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne – koło i kwadrat, 

maluje figury zamknięte. Patrycja poznała podstawowe kolory: czerwony, żółty, niebieski i 

potrafi je wyróżnić. Rysuje i łączy punkty na linii prostej. Zamalowuje figury geometryczne i 

kontury oraz wypełnia puste miejsca. Dziewczynka wykazuje zainteresowanie samodzielną 

zabawą, opiekuje się swoją lalką, którą przytula, okrywa, nosi. Buduje z klocków. U Patrycji 

nie widoczne jest wycofywanie, zawsze jest w ruchu, zwykle czymś zainteresowana, wiele 

rzeczy ją ciekawi. Zadaje pytania, które pomagają jej zrozumieć i poznać daną rzeczywistość. 

Sama używa zwrotu w czasie rozmowy: „rozumiem, rozumiem”. Układając historyjkę 

obrazkową chce, aby to zobaczył wychowawca i oczekuje pochwał za swoją pracę. Patrycja 

zaczęła słuchać bajek i najbardziej zainteresowana jest Kubusiem Puchatkiem. 

Pracownicy pedagogiczni Domu Ddziecka cały czas współpracowali (i robią to nadal) 

ze specjalistami różnych instytucji pomagających Patrycji. Dzięki kontaktom, rozmowom, 

znajomości opracowywanych przez nich planów i kierunków pracy mogli dostosować swoje 

zamierzenia względem dziecka, utrwalać prowadzone przez innych ćwiczenia. Robili to 

dzięki wieloletnim doświadczeniom, dobremu przygotowaniu zawodowemu (różnorodne 

kwalifikacje pedagogiczne), a także nabytych w warsztatach doskonalących umiejętnościach. 

Pomocnym w działaniach pracowników placówki okazały się również ich konsultacje z 

tyflopedagogiem prowadzącym zajęcia z dziewczynką w ramach wczesnego wspomagania 
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rozwoju czy terapeutą widzenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie. Udzielają oni rad, co do koniecznych 

warunków czy możliwych do wykorzystania pomocy dydaktycznych w prowadzonej przez 

nas pracy z dziewczynką na terenie „Zakątka”.  

Od września 2008 r. Patrycja chętnie uczęszczała do Przedszkola Integracyjnego nr 15 

w Katowicach. Dziewczynka samorzutnie, z łatwością nawiązuje kontakt zarówno z 

rówieśnikami, jak i osobami starszymi, jest bardzo bezpośrednia. Szybko zjednuje sobie ich 

życzliwość, podobnie jak obcych ludzi. Jest pogodna. Czasami próbuje postawić na swoim, 

ale raczej bliżej jej do metod pokojowych niż zaczepno-złośliwych. Patrycja jest coraz 

bardziej samodzielna, potrafi się sama bawić, ubierać. Rozpoznaje swoje zabawki, odzież, 

obuwie. Wie, gdzie ma swoje rzeczy, gdzie je może odłożyć i która jest jej szafka. Potrafi 

zadbać o swoje mienie, zwrócić uwagę, gdy ktoś je zabiera.  

Dziewczynka jest bardzo stęskniona kontaktu osoby najbliższej, jaką jest matka. 

Rekompensuje sobie to kontaktami z wieloma wychowawcami placówki. Lubi siedzieć na 

kolanach, przytulać się, być blisko dorosłego, chodzić z nim trzymając za rękę. Nie ma 

wyczucia własnej siły, czasami więc jej uściski, „ukochania” sprawiają ból, podobnie jak 

całusy, które mają być dowodem jej uznania. Potrafi też skutecznie wyegzekwować 

zaspokojenie potrzeby bliskości anektując dorosłego do własnej, wyłącznej dyspozycji. Jest 

jednak otwarta na propozycje i bez większych oporów zgadza się by drugie kolano „zajęło” 

inne dziecko. Jest otaczana przez dzieci ochroną i opieką. Pozwalają jej na więcej niż innym, 

jednak nie wykorzystuje tego.  

 Ostatni atak padaczki bardzo poważnie wpłynął na obniżenie poziomu 

funkcjonowania Patrycji. Jej chód stał się bardzo sztywny („robotowy”), chwiejny. Znowu 

wymaga pomocy przy chodzeniu po schodach, bo sprawia wrażenie, że nie widzi stopni, a np. 

równię pochyłą. Także ruchy rąk są znacznie mniej precyzyjne, a palce usztywnione. Mniej 

mówi, czasami sprawia wrażenie, że zapomniała, co chciała powiedzieć albo, że zabrakło jej 

słów. Zdarza się jej powtarzać mechanicznie usłyszane słowa czy zdania. Pracuje wolniej. Na 

nowo uczymy się tekstów, które już bardzo dobrze znała. Stała też się płaczliwa – drobiazg 

może doprowadzić do „fontanny” łez. Wiele ćwiczeń, które wcześniej wykonywała z 

łatwością teraz sprawia jej trudność. Nie poddajemy się jednak, podobnie jak dziewczynka, 

która chce ćwiczyć i robi to z zapałem.  

Pracownicy placówki, pomimo ogromnego zaangażowania i trudu włożonego w 

codzienną opiekę nad dzieckiem, nie są w stanie prawidłowo i odpowiedzialnie zajmować się 

dzieckiem. Oprócz Patrycji, wychowawcy opiekują się również innymi dziećmi z 
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zaburzonym zachowaniem, nadpobudliwymi ruchowo, agresywnymi oraz z różnymi 

chorobami neurologicznymi. Dziewczynka wymaga opieki indywidualnej, spokojnych 

warunków domowych oraz stałych konsultacji w różnych poradniach. Mając na względzie 

dalszy rozwój dziewczynki zasadnym byłoby rozpatrzenie ewentualności przeniesienia 

Patrycji do mniejszej formy opieki prorodzinnej.  

Patrycja doświadcza deficytu podstawowych potrzeb: bliskości, przynależności. 

Potrzebuje atmosfery poczucia bezpieczeństwa i miłości. W rodzinie adopcyjnej, gotowej 

zapewnić Patrycji ciepło i serdeczność, ale też wielostronną opiekę i stymulację, dziewczynka 

ma szansę na wyrównanie niektórych deficytów i w miarę harmonijny rozwój.  

W dniu 29.04.2009 r. przeprowadzono konsultację psychologiczno-pedagogiczną na 

prośbę opiekuna prawnego. Otrzymane wyniki badań oraz obserwacja zachowań dziecka 

wskazały, iż poziom rozwoju umysłowego Patrycji mieści się w górnej granicy upośledzenia 

umysłowego w stopniu lekkim. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż potencjał rozwojowy 

dziecka jest większy. Obserwacja psychologiczna poczyniona na przestrzeni ostatnich 2 lat 

wskazuje na wolniejszy, ale stały i systematyczny postęp rozwojowy dziecka. Wyraźnie 

obniżona jest pamięć mechaniczna oraz pamięć trwała i zburzona jest mowa czynna. W dniu 

3.09.2009 r. na wniosek opiekuna prawnego w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego dyrektor placówki zwrócił się z prośbą o wydanie skierowania do kształcenia 

specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce przy 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdrój. W dniu 

2.09.2009 r. Patrycja została odwieziona do ośrodka w Rabce przez opiekuna prawnego. W 

trakcie rozmów telefonicznych z ośrodkiem wychowawczyni uzyskała informację, iż 

dziewczynka jest zdrowa, wesoła, radosna, zaaklimatyzowała się, bierze czynny udział w 

zajęciach, jej funkcjonowanie na terenie ośrodka jest prawidłowe. Poprawił się również stan 

zdrowia, Patrycja w lipcu i sierpniu odbyła konsultację ortopedyczną w celu kontynuowania 

rehabilitacji oraz neurologiczną w kierunku braku przeciwwskazań do umieszczenia w 

ośrodku. Patrycja od kwietnia do sierpnia odbyła również dwie konsultacje okulistyczne pod 

kątem umieszczenia w ośrodku w Rabce. W okresie od lutego do października u Patrycji nie 

wystąpiły napady epilepsji. 

Naszym sukcesem jest widoczna poprawa funkcjonowania psychospołecznego 

dziewczynki, a zaangażowanie wszystkich pracowników Domu Dziecka zatrzymało 

postępującą dysfunkcję poszczególnych części ciała oraz polepszyło w znacznym stopniu 

funkcjonowanie umysłu i jego poszczególnych sfer. Jesteśmy dumni z bardzo 
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odpowiedzialnej i trudnej pracy, której efekty będą widoczne u Patrycji przez kolejna lata i 

pomogą jej w dalszym życiu.  
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Ireneusz Dobrowolski 

Wychowawca 

Dom Dziecka w Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 67  

41-940 Piekary Śląskie 

tel. 32 289 98 77 

e-mail: ddzpiekary@gazeta.pl 

 

Domy dla dzieci w Piekarach Śląskich w oczach podopiecznych 

 

Piekarski Dom Dziecka istnieje w mieście blisko 35 lat. Do roku 2006 był typową 

placówką opiekuńczo-wychowawczą na około 45 miejsc. Skuteczność pracy z dziećmi i 

młodzieżą w takich warunkach jest bardzo niska. Ponadto, zmiany zachodzące w systemie 

opieki nad dzieckiem i rodziną, wprowadzane nowelizacje przepisów regulujących 

funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim determinacja 

dyrektora Domu Dziecka mgr Haliny Czapli-Ilga oraz grupy wychowawców spowodowały, 

że od 2005 roku rozpoczęto prace nad gruntownym zreformowaniem placówki. Niebagatelną 

rolę odegrały władze miasta, które wsparły działania reformujące piekarski „bidul”. Ważnym 

impulsem, który zdeterminował kierunek myślenia nad zmianami była kilkudniowa sesja 

szkoleniowa prowadzona przez trenerów Towarzystwa Nasz Dom. Tematem szkolenia było – 

Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną. Podstawowym założeniem tej 

metody jest indywidualna praca wychowawcy z konkretnym podopiecznym i jego rodziną 

oraz całkowita odpowiedzialność opiekuna za wszystkie sfery życia dziecka. Tego typu 

podejście możliwe jest tylko w małych, bardzo zintegrowanych grupach.  

W placówce starego typu, taki kontakt jest niemożliwy. Powstał więc pomysł stworzenia 

kilkunastoosobowych domów-mieszkań, w których pracowałoby 4-5 opiekunów. Pomysł 

zyskał wsparcie Prezydenta Piekar Śląskich i od 2006 roku rozpoczął się proces stopniowego 

przenoszenia wychowanków z „hajmu” (slangowe, typowe dla Górnego Śląska, określenie 

domu dziecka używane przez jego mieszkańców) do mieszkań przekazywanych przez miasto. 

Oprócz miasta wsparcia finansowego i organizacyjnego udzieliło Towarzystwo Nasz Dom. 

Głównymi beneficjentami tych działań byli podopieczni Domu Dziecka w Piekarach 

Śląskich, którzy systematycznie od sierpnia 2006 roku do sierpnia 2008 roku przenosili się do 

4 odpowiednio przystosowanych mieszkań przekazanych przez miasto Piekary Śląskie. 

Założono, że stworzenie małych, zintegrowanych grup radykalnie zmieni funkcjonowanie 

społeczne dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i wychowujących się w instytucji. Do tej 
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pory usamodzielniani wychowankowie w zdecydowanej większości stawali się klientami 

pomocy społecznej: nieprzygotowani do samodzielności, pozbawieni podstawowych 

umiejętności społecznych, bez przygotowania do przejęcia ról osób dorosłych. Nieliczne 

wyjątki potwierdzały jedynie tę regułę. 

 

Nowa placówka – domy dla dzieci 

Od sierpnia 2006 roku w Piekarach Śląskich zaczęło funkcjonować pierwsze 

mieszkanie dla dzieci – podopiecznych domu dziecka w Piekarach Śląskich. Pierwszy rok 

jego działalności to czas sukcesów, niepowodzeń, ale i nabywania doświadczeń.  

Grupa około 15 osób ciągle się uczyła. Uczyła się siebie (opiekunowie swoich 

podopiecznych, podopieczni swoich opiekunów), uczyła się innych (sąsiadów), poznawała 

nowe miejsce (dzielnica Szarlej, to taki piekarski Bronx) – wszystko dla nas było nowe. Może 

wydawać się dziwnym stwierdzenie, że podopieczni i opiekunowie uczyli się być ze sobą. Jak 

to? Przecież wszyscy znali się doskonale, czasami od kilku lat! Rzeczywiście, pierwszymi 

mieszkańcami mieszkania dla dzieci byli wychowankowie o sporym „stażu” w bidulu. Jednak 

po przeprowadzce okazało się, że bardzo mało o sobie wiemy. W naszych głowach mamy 

szereg stereotypów, schematów i uprzedzeń i to z obu stron! Opiekunowie odkrywali 

nieznane dotąd umiejętności i zamiłowania swoich wychowanków, ci z kolei stwierdzali, że z 

tymi – jakby się mogło wydawać – doskonale znanymi opiekunami można pogadać na 

interesujące tematy, można zwierzyć się z tajemnic i oni potrafią słuchać! Nie tylko potrafią, 

oni chcą słuchać!  

Jak się okazało, czas rocznych doświadczeń był okresem wielu ciekawych odkryć, 

a że odkrywanie drugiego człowieka jest pasjonujące, nie było czasu na nudę i zniechęcenie. 

Ten okres został potem wykorzystany przy okazji przenosin wszystkich podopiecznych 

piekarskiego Domu Dziecka do dwóch kolejnych mieszkań w 2007 roku i wreszcie do 

czwartego, otwartego 25 sierpnia 2008 roku. 

Oczywiście, nie był to czas sielanki, nie wszystko było wspaniałe: zmiana miejsca 

pobytu, zmiana form pracy, zmiana wymagań wobec dzieci, danie im większej 

samodzielności i przekazanie dużej dozy współodpowiedzialności, to nie tylko okres samych 

sukcesów. To oczywiście byłaby nieprawda i zakłamywanie rzeczywistości. Spotkaliśmy się 

wszyscy z nowymi problemami i kłopotami, jakże jednak różnymi od tych bidulowskich!  

Po okresie fascynacji nowym, nadszedł okres stabilizacji i przyzwyczajenia. Wreszcie 

dla wszystkich było już tak oczywiste, że jesteśmy w mieszkaniu, a nie w bidulu, 

że zaczęliśmy traktować świat wokół, jakby cały czas taki był. Zaczęły się pojawiać nowe 
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dzieci. One wchodziły w rzeczywistość życia w domu dziecka, bo tak im mówiono odbierając 

rodzicom, – idziesz do domu dziecka – poznając kilkoro nowych znajomych i 4-5 opiekunów 

w mieszkaniu. Przynajmniej jedno koszmarne doświadczenie minęło nowych – nie wiedzą,  

co to „hajm”! 

Wydaje się, że rok jest wystarczającym okresem, aby pokusić się o pewne porównanie. 

Zastanawialiśmy się w gronie pracowników, w jaki sposób sprawdzić to, jak dzieci odbierają 

zmianę. Jak mieszkania wyglądają w ich oczach, jak odczuwają różnicę pomiędzy bidulem  

a mieszkaniami. Chcieliśmy przeprowadzić coś na wzór ankiety wśród dzieci. Mieliśmy 

jednak pewne obawy, co do rzetelności tych badań przeprowadzanych przez nas. Mogłyby 

być one zafałszowane przez fakt, że to my, opiekunowie będziemy zadawać pytania,  

a odpowiadać będę podopieczni, jakżeż od nas uzależnieni. Wtedy zgłosiła się do dyrektora 

piekarskiej placówki jedna ze studentek katowickiej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. 

gen. Jerzego Ziętka z informacją, że pod kierunkiem dr Danuty Rode przygotowuje pracę 

licencjacką na temat „Adaptacja dzieci i młodzieży do warunków usamodzielnienia”. Okazało 

się, że studentka ta odbywała praktykę pedagogiczną w naszym pierwszym mieszkaniu  

i kontakt z dziećmi oraz rozmowy, które z nimi wtedy przeprowadziła stały się impulsem  

do zainteresowania tematem promotora. W ten sposób powstał temat pracy, a później 

przygotowana została ankieta, która stała się podstawą jej napisania. Właśnie ta ankieta 

pozwoliła poznać opinię dzieci o nowej formie pracy w naszym domu. Wyniki okazały się 

bardzo interesujące. Za zgodą autorki pracy, pani Moniki Bęben, przedstawiamy je poniżej.  

W niniejszym artykule omówiono tylko część, najbardziej nas interesujących pytań. 

Pominięto te dotyczące rodzin wychowanków oraz relacji ich z rodzinami naturalnymi. 

 

Wyniki ankiety 

Ankieta przedstawiona dzieciom składała się z 35 pytań oraz metryczki. Pierwsze dwa 

pytania dotyczyły ogólnie rozumianego zadowolenia z życia, kolejne dotyczyły już 

porównania nowego miejsca ze starym bidulem oraz z oceną jakości życia w nowym miejscu. 

Początek ankiety to pytania ogólne stopniowo dotykające coraz bardziej szczegółowych 

kwestii. Nie będziemy ich tu przytaczać, gdyż ich treść będzie można poznać przy omawianiu 

wyników ankiety.  

Badaniem zostało objętych 31 dzieci przebywających w mieszkaniach piekarskiego 

domu dziecka, które wcześniej były mieszkańcami bidula. W badaniu nie brali udziału nowi 

podopieczni, którzy nie mieli porównania ze starym miejscem.  
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Już odpowiedzi na dwa pierwsze pytania były sporym zaskoczeniem. Pytanie nr 1 

dotyczyło zadowolenia z życia z podziałem na kilka sfer. Oto wyniki: 

 

Tabela 1 

Czy jesteś zadowolony/a z niżej wymienionych sfer życia? 

          Stosunek 

Opcje 

Zdecydowanie 

tak 
Tak 

Zdecydowanie 

nie 
Nie 

Nie mam 

zdania 

Odmawiam 

odpowiedzi 

L % L % L % L % L % L % 

Z miejsca 

zamieszkania 

 

10 

 

32 

 

15 

 

48 

 

-- 

 

-- 

 

3 

 

9 

 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

Z ocen  

w szkole 

 

6 

 

20 

 

17 

 

55 

 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

 

4 

 

13 

 

1 

 

3 

Ze swojego 

wyglądu 

 

3 

 

9 

 

18 

 

58 

 

2 

 

6 

 

8 

 

27 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Z kolegów 

w szkole 

 

4 

 

13 

 

19 

 

62 

 

2 

 

6 

 

2 

 

6 

 

4 

 

13 

 

-- 

 

-- 

Z kolegów 

w mieszkaniu 

 

6 

 

20 

 

23 

 

74 

 

2 

 

6 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Ze swojego 

zdrowia 

 

7 

 

23 

 

21 

 

68 

 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

Źródło: Badania własne 

 

Wyniki te były powodem do satysfakcji dla osób, które inicjowały zmiany. Sfery 

związane z mieszkaniem (miejsce zamieszkania i koledzy w mieszkaniu) dają wyniki  

w przedziale 80% – 94% zadowolonych! To imponujący odsetek zadowolonych. 

Kolejne pytanie brzmiało: Czy mieszkanie spełniło Twoje oczekiwania? 

 

Tabela 2 

Czy mieszkanie spełniło Twoje oczekiwania? 

 

 

 

 

 

                                                     Źródło: Badania własne 

 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Tak 14 45 

Nie 9 29 

Nie mam zdania 8 26 
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Tu już nie było tak optymistycznie. Mieliśmy nadzieję, że co najmniej ponad połowa 

ankietowanych jest zadowolona i ich oczekiwania zostały spełnione. Okazało się, że tu 

myliliśmy się. Wydaje się jednak, że i wynik na poziomie 45% może budzić zadowolenie. 

Ciekawe były uzasadnienia ocen negatywnych. Pojawiły się dwa główne: brak warunków do 

nauki oraz zły kontakt z opiekunami. Ten pierwszy powód może budzić pozytywne 

skojarzenia – respondenci chcą się uczyć! Drugi natomiast jest niepokojący, znaczy to, że 

dorośli popełnili błąd. Musimy się nad tym zastanowić! Była jeszcze jedna, bardzo 

emocjonalna odpowiedź – jedno z ankietowanych dzieci stwierdziło wręcz – „nienawidzę 

tego miejsca”. Pewnie miało podstawy. Zadanie dla opiekunów wynikające z tego 

stwierdzenia, to znalezienie przyczyny tak emocjonalnego stwierdzenia. 

Teraz tabela dotycząca obaw związanych ze zmianą miejsca. Pytanie brzmiało: Czy 

obawiałeś/aś się przeprowadzki do nowego mieszkania? 

 

Tabela 3 

Czy obawiałeś/aś się przeprowadzki do nowego mieszkania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                           Źródło: Badania własne 

 

Wyniki nie były dla nas zaskakujące. Prawie połowa dzieci (49%) potwierdziła swoje 

obawy związane ze zmianą. Wydaje się jednak, że ta liczba była mniejsza niż wśród 

wychowawców. My sami byliśmy wystraszeni nowym nieznanym sposobem pracy, który 

czekał nas w mieszkaniach. Tu, tak myślę, obawy były większe niż wśród dzieci. Lęk przed 

nieznanym jest zawsze, a tu wszyscy zapuszczali się na terra incognita. Cieszy nas liczba 

tych, którzy lęku nie odczuwali, 15% całkiem odważnych i 16% ciekawych, – bo tak można 

zinterpretować odpowiedź „średnio”, ciekawość właśnie – to dobry znak, znak, że nasi 

podopieczni potrafią ryzykować i szukają nowych rozwiązań. 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Tak 12 40 

Raczej tak 3 9 

Średnio 5 16 

Raczej nie 3 9 

Nie 2 6 

Nie mam zdania 6 20 
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Kolejne pytanie było bardzo proste. Brzmiało ono: Czy podoba Ci się nowe 

mieszkanie? Następne dwa były powiązane i precyzowały przyczyny „podobania” bądź 

„niepodobania”.  

 

Tabela 4 

Czy podoba Ci się nowe mieszkanie? (N=31) 

 

 

 

 

 

 
                                        Źródło: Badania własne 

 

Tabela 5 

Z jakich względów podoba Ci się nowe mieszkanie? (N=24) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           Źródło: Badania własne 
 

Tabela 6 

Z jakich względów nie podoba Ci się nowe mieszkanie? (N=4) 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Tak 24 78 

Nie 4 13 

Nie mam zdania 3 9 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Funkcjonalności 15 62,5 

Wygody 18 75,0 

Miejsca położenia 3 12,5 

Przyjemnej atmosfery 12 50,0 

Mniejszej dyscypliny 3 12,5 

Samodzielności 4 16,6 

Inne 6 25,0 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Nieprzyjemnej atmosfery 4 100 

Miejsca położenia 1 25 

Funkcjonalności -- -- 

Dyscypliny 2 50 
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                                        Źródło: Badania własne 

 

Analiza tych odpowiedzi, mimo 4 osób niezadowolonych, nastraja nas jednak 

optymistycznie i daje powody do satysfakcji. Swoje zadowolenie z nowych mieszkań 

wyraziło 78% dzieci. Co szczególnie ważne, połowa zadowolonych jako jeden z powodów 

wymieniła przyjemną atmosferę panującą w mieszkaniach. Inne najczęściej wybierane 

odpowiedzi, to funkcjonalność i wygoda. Warto podkreślić, że nie bagatelizujemy naszych 

niezadowolonych, a szczególnie faktu, że wybór ten uzasadniali nieprzyjemną atmosferą oraz 

tym, że nie zawsze są mili wychowawcy. Te wskazania, to sygnał, że trzeba coś zmienić! 

Cieszy również fakt, że wskazania zadowolonych tylko w 12,5% uzasadniały to zadowolenie 

mniejszą dyscypliną. Przecież jednym z zamysłów, które legły u podstaw decyzji  

o przekształceniu było to, aby zmieniła się również tak zwana dyscyplina porządkująca życie 

wychowanków. Chcieliśmy, aby stosowanie się do reguł panujących w mieszkaniu wynikało 

nie z dyscypliny rozumianej, jako narzędzie kontroli i porządkowania życia, ale ze 

świadomego określenia przez wszystkich mieszkańców reguł kształtujących zasady panujące 

w każdym, poszczególnym mieszkaniu. Ten wynik pokazuje, że chyba nam się udało!  

Kolejna tabela obrazuje atmosferę panującą w mieszkaniach. 

 

Tabela 7 

Charakter atmosfery panującej w mieszkaniu (N=31) 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                          Źródło: Badania własne 

 

Możemy być chyba zadowoleni z tych wskazań. Należy podkreślić, że tu ankietowani 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Fakt, że 65% zaznaczyło określenie 

„przyjacielska”, a 42% „rodzinna” jest powodem do zadowolenia. Naszym zdaniem nie 

Odpowiedzialności -- -- 

Nieżyczliwości sąsiadów 1 2 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Przyjacielska 20 65 

Rywalizacji 12 40 

Wroga 3 9 

Rodzinna 13 42 

Chłodna 3 9 
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dezawuuje tego aż 40% wskazań na określenie „rywalizacji”. W każdej grupie społecznej 

element rywalizacji występuje i jeśli nie przekształca się on w patologiczną rywalizację, to 

nie jest sam w sobie czymś nagannym. Trzy wskazania na kategorie „wroga” i „chłodna”, to 

znak, że ciągle musimy analizować naszą pracę i starać się ją poprawiać. 

Pozytywnym przejawem życia w mieszkaniach jest nauka współżycia z sąsiadami. Nie 

kryjemy, że jedne z największych obaw po decyzji o przenosinach do kamienic dotyczyło 

właśnie tej sfery. Obawy te, zresztą jak wiele innych, okazały się płonne. Dlaczego? Oto 

dowód. 

 

Tabela 8 

Jaki jest Twój kontakt z sąsiadami? (N=31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Źródło: Badania własne 

 

Zwróćmy uwagę, że aż 74% wskazań to kategoria „dobry” lub „bardzo dobry”. 

Możemy stwierdzić z satysfakcją – nasi podopieczni potrafią znaleźć wspólny język  

z sąsiadami. Należy tu dodać, że pamiętając czas funkcjonowania bidula, to te wyniki są dla 

nas wyjątkowo zadowalające. Sąsiedzi hajmu byli odbierani jako świat wrogi. Ten 

antagonizm był obopólny. Teraz wrogość znikła. Okazało się, że stygmatyzacja 

wychowanków Domu Dziecka jest tak silna, że zmienić ją może tylko radykalna zmiana. 

Kolejna sfera badana ankietą dotyczyła szkoły. Dla nas wyniki z tego obszaru były 

bardzo zaskakujące. Zaskoczenie było jednak pozytywne! Dlaczego? 

 

 

 

 

 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Bardzo dobry 3 9 

Dobry 20 65 

Są mi obojętni 5 16 

Zły 3 9 

Bardzo zły -- -- 

Nie mam zdania -- -- 
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Tabela 9 

Czy lubisz swoją szkołę? 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Źródło: Badania własne 

 

Kiedy poznaliśmy te wyniki (65% odpowiedzi „bardzo lubię” i „lubię”) 

wydawało się, że zadziałał tu mechanizm chęci przypodobania się ankieterowi. Po chwili 

przyszła refleksja – dotychczas nasze dzieci zawsze mówiły to, co myślały. Nie kierowały się 

czymś, co my nazywamy poprawnością polityczną. Za przyjęciem tych wyników za 

prawdziwe przemawia również obserwacja podopiecznych w mieszkaniach i olbrzymia 

zmiana w ich stosunku do szkoły. Kiedyś szkoła to był teren walki ze światem dorosłych (dla 

zdecydowanej większości), teraz widzimy, że szkoła traktowana jest racjonalnie. Daje 

potrzebne przygotowanie do życia w świecie dorosłych. Gdyby kilka lat temu ktoś 

powiedział, że jeden z naszych wychowanków – nazwijmy go Marian – będzie uczniem 

liceum ogólnokształcącego, to nazwalibyśmy go fantastą. Dziś Marian jest uczniem II klasy 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i co szczególnie należy podkreślić, chłopiec 

stwierdził, że gdyby nie zmiana miejsca zamieszkania, to nigdy nie zdecydowałby się pójść 

do szkoły średniej. Na koniec pytanie o trudności. Autorka pracy sformułowała je 

następująco: Co sprawia Ci największą trudność? 

 

Tabela 10 

Co sprawia Ci największą trudność? (N=31) 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Bardzo lubię 16 52 

Trochę lubię 4 13 

Raczej nie lubię -- -- 

Wcale jej nie lubię 3 9 

Nie mam zdania 8 26 

Kategoria odpowiedzi. L % 

Trudności w nauce 26 84 

Zła atmosfera w szkole -- -- 

Złe stosunki z kolegami -- -- 

Atmosfera w mieszkaniu 12 40 
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                                Źródło: Badania własne 
 

Podkreślona odpowiedź, to sygnał dla nas, dorosłych, że jeszcze wiele jest do 

zrobienia! Mimo zdecydowanej poprawy do ideału daleko! Dla najważniejszych osób  

w całym przedsięwzięciu – dzieci mieszkających w piekarskim Domu Dziecka nie wystarczy 

zmiana odrapanych pokoi w hajmie na ładne i funkcjonalne mieszkanie, aby do końca je 

uszczęśliwić. To komunikat z ich strony: Pamiętajcie, że jest jeszcze coś, co jest konieczne do 

pełnej radości! Pracujcie nad tym! Nie potrzebujemy tylko rzeczy, chcemy również 

przyjaznego słowa, życzliwości, atmosfery właśnie! Racja, nie tylko rzeczy! Przede wszystkim 

ludzie! 

 

Podsumowanie i podziękowania 

W tym krótkim opracowaniu nie przedstawiono całej ankiety przygotowanej przez 

panią Monikę Bęben. Nie taki jednak cel przyświecał autorowi. Jak widać z przedstawionych 

powyżej wyników, nie wybrano również samych pozytywnych fragmentów badania. Autor 

starał się zachować maksymalny obiektywizm w dobrze materiału, aby zachować proporcje 

pozytywów do negatywów. Jest przekonany, że udało mu się to. Pominięto bardzo 

szczegółowe pytanie dotyczące kontaktów dzieci z rodzinami, jak również kilka pytań 

dotyczących szkoły, ale skupiających się na samej szkole właśnie.  

Ten sposób wyselekcjonowania materiału wynikał z zamierzenia autora, jakim było 

pokazanie, jak odbierane są przez dzieci mieszkania tworzące – trzeba to jednak napisać – 

Dom Dziecka w Piekarach Śląskich. 

Wydaje się, że obraz ten w przeważającej części jest pozytywny. To cieszy. Cieszy 

również fakt, że dzieci, które są tu bez wątpienia najważniejsze, potrafią być krytyczne nie 

tylko wobec innych, ale i wobec siebie. Czy to też wynik opuszczenia hajmu-bidula? Zdaniem 

autora – tak.  

Na zakończenie nie może zabraknąć podziękowania dla pani Moniki Bęben. Po 

pierwsze – za podjęcie tematu i napisanie pracy Adaptacja dzieci i młodzieży do warunków 

usamodzielnienia, po drugie, za udostępnienie na potrzeby tego artykułu wyników badań i po 

trzecie za to, że odbywając praktykę u nas potrafiła znaleźć z młodzieżą wspólny język, czego 

Inne problemy: zdrowie, „olewka” 

ze strony wychowawców, 

nawiązywanie nowych znajomości, 

inne 

 

7 

 

23 
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owocem była współpraca dzieci przy pisaniu pracy (nie było żadnych problemów przy 

wypełnianiu ankiet, co zdarza się wyjątkowo rzadko!). 

Dziękujemy również pani dr Danucie Rode za wsparcie autorki pracy licencjackiej 

i opiekę przy jej pisaniu oraz za zgodę na wykorzystanie wyników badań. 
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Tyskie doświadczenia związane z procesem restrukturyzacji tradycyjnego 

domu dziecka w placówkę odpowiadającą standardom określonym  

w najnowszych aktach prawnych  

 

 Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach prezentuje swoje 

doświadczenia związane z procesem restrukturyzacji tradycyjnego domu dziecka w placówkę 

odpowiadającą standardom określonym w najnowszych aktach prawnych dotyczących 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.   

 Pierwsze próby dostosowania warunków pobytu dzieci do nowych wymagań, 

zgodnych z rozporządzeniem MPiPS oraz ustawą o pomocy społecznej zostały podjęte na 

początku 2000 r. W budynku, w którym mieścił się dom dziecka został przeprowadzony 

gruntowny remont – na każdym, z dwóch pięter wyodrębniono tzw. aneksy kuchenne, gdzie 

dzieci wraz z wychowawcami mogły przygotowywać posiłki, takie jak śniadania i kolacje. 

Jednak główne posiłki były przygotowywane przez kucharki – bez udziału dzieci. Ponadto 

postarano się, by na każdy z dwóch połączonych wspólnym korytarzem pokoi przypadała 

jedna łazienka. W placówce zatrudnione były osoby zajmujące się praniem i sprzątaniem. 

 Jednak szybko okazało się, że mimo wprowadzonych zmian, nie poprawił się w 

sposób odczuwalny klimat panujący w placówce. Wynikało to z faktu, że w dużym, 

dwupiętrowym budynku nadal przebywało wspólnie około 60-ro dzieci i młodzieży. Wszyscy 

wychowankowie podzieleni byli na pięć koedukacyjnych grup, zróżnicowanych pod 

względem wiekowym – cztery grupy szkolne i jedna przedszkolna. 
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Wśród wychowanków znajdowała się także młodzież zdemoralizowana, oczekująca na 

umieszczenie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) lub młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii (MOS). Miało to bardzo negatywny wpływ na pozostałe dzieci 

i utrudniało znacznie ich prawidłowe funkcjonowanie. Pojawiła się wtedy idea oddzielenia od 

siebie, jeszcze w budynku przy ul. De Gaulle'a, dzieci przebywających w placówce na 

podstawie zarządzeń opiekuńczych od tych wychowanków, którzy oczekiwali w domu 

dziecka na umieszczenie w MOS-ach lub MOW-ach. Powstała wtedy grupa interwencyjna w 

osobno wydzielonej części budynku, która do tej pory funkcjonuje w naszym Ośrodku. Od 

października 2006 r. grupa zajmuje dwupoziomowe mieszkanie w jednej z tyskich kamienic – 

udało się tym samym zrealizować pierwotne założenie o oddzieleniu od siebie wychowanków 

przejawiających objawy demoralizacji od pozostałych dzieci. Grupa interwencyjna do 

października 2006 r. funkcjonowała w wygaszanym stopniowo tradycyjnym domu dziecka, a 

jej przeniesienie zakończyło proces restrukturyzacji placówki. 

 Władze miasta biorąc pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego, znając sytuację 

placówki i jej problemy oraz poszukując optymalnych metod i form pracy z dzieckiem 

pozbawionym opieki rodziny naturalnej, opracowały w kwietniu 2003 r. Strategię 

rozwiązywania problemów społecznych. Strategia ta zakładała stopniowe wygaszanie typowej 

placówki socjalizacyjnej i przekształcanie jej w Ośrodek Usług Opiekuńczo- 

Wychowawczych oraz wprowadzenie nowych form opieki nad dzieckiem takich jak:  

 mieszkania usamodzielniające, 
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 mieszkania rodzynkowe, 

 mieszkania chronione, 

 grupa interwencyjna, 

 placówka wsparcia dziennego – świetlica opiekuńcza. 

 Proces ten przebiegał stopniowo i tak w pierwszym jego etapie udało się uruchomić 

mieszkanie chronione i placówkę wsparcia dziennego, a od października tego samego roku 

mieszkanie usamodzielniające dla 8 starszych dziewcząt. Utworzenie placówki wsparcia 

dziennego, czyli świetlicy środowiskowej, miało na celu udzielenie pomocy dzieciom ze 

środowiska lokalnego, rozpoznanie ich sytuacji rodzinnej i szkolnej, tak by zapobiec 

ewentualnemu, późniejszemu umieszczeniu tych dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

 

Wraz ze zmianami prawnymi pojawiła się konieczność zapewnienia tym pełnoletnim 

wychowankom, którzy nie mogli wrócić do domu rodzinnego warunków, by mogli 

kontynuować naukę, w oczekiwaniu na uzyskanie mieszkania z zasobów gminy. W budynku 

przy ul. De Gaulle'a wygospodarowano miejsce na dwa trzyosobowe pokoje dla dziewcząt i 

chłopców wraz z łazienką i kuchnią. Początkowo było to mieszkanie koedukacyjne, a od 2006 

r. zostało zamienione na dwa, oddzielne dla dziewcząt i chłopców mieszkania. Młodzież 

przebywająca w mieszkaniu chronionym, mimo iż pełnoletnia i samodzielna korzystała w 
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miarę potrzeby z pomocy i wsparcia wychowawców placówki. Obecnie w mieszkaniu 

chronionym przebywa 6 osób. W czasie funkcjonowania mieszkania tylko jeden wychowanek 

został z niego usunięty ze względu na naganne zachowanie. Pozostali wychowankowie 

kontynuują naukę, pracują zawodowo i oczekują na własne mieszkanie. 

 Pojawiające się zmiany wywoływały wątpliwości zarówno wśród młodzieży jak i 

pracowników placówki. Obawy dotyczyły tego, czy dzieci poradzą sobie z licznymi, nowymi 

obowiązkami (planowanie zakupów i posiłków, gospodarowanie pieniędzmi, samodzielne 

dbanie o stan mieszkania, przygotowywanie posiłków, zakupy odzieży i środków czystości, 

załatwianie drobnych spraw urzędowych), a także tego, czy wychowawca pełniący 

samodzielny dyżur będzie w stanie dać sobie radę z różnymi pojawiającymi się sytuacjami. 

Obawy wychowawców dotyczyły również dzielenia czasu na pracę wychowawczą i 

obowiązki administracyjne, tego jak wychowankowie zostaną przyjęci przez wspólnotę 

sąsiedzką, czy będą warunki i możliwości spotykania się dzieci z rodzinami, a także jak 

zachowa się młodzież podczas nieobecności wychowawcy np. będącego u lekarza z jednym z 

wychowanków. Obawy zgłaszane przez dziewczęta wiązały się rozstaniem z 

dotychczasowym środowiskiem, w tym z koleżankami i niektórymi wychowawcami oraz 

niepewnością towarzyszącą zmianie. Złagodzenie tych obaw wymagało aktywnej pracy 

pracowników placówki zaangażowanych w realizację projektu. Z dziewczętami prowadzono 

liczne rozmowy dotyczące nowej wspólnej przyszłości, włączone zostały w urządzanie, zakup 

mebli i wystrój wnętrza. Od samego początku dziewczęta uzyskały dużą samodzielność 

związaną z wykonywaniem codziennych obowiązków domowych łącznie z 

przygotowywaniem posiłków. Braliśmy pod uwagę fakt, że niepowodzenia wychowawcze w 

pierwszym z uruchamianych mieszkań mogły zniechęcić zarówno młodzież jak i dorosłych 

do tworzenia następnych, planowanych już mieszkań. Dlatego dobór kadry do pracy w 

nowym mieszkaniu był starannie przemyślany – wśród wychowawców znalazły się osoby z 

dużym doświadczeniem osobistym i zawodowym, co dawało duże szanse powodzenia tego 

przedsięwzięcia. Od początku w planowaniu, doborze dziewcząt i wychowawców oraz 

samym uruchomieniu mieszkania brali udział pedagog i psycholog placówki. Mieszkanie 

usamodzielniające dla dziewcząt znajdowało się w oddaleniu od głównego budynku domu 

dziecka – na innym osiedlu. W październiku 2003 r. po tych przygotowaniach nastąpiło 

oficjalne otwarcie mieszkania z udziałem władz miasta oraz pracowników placówki i samych 

mieszkanek nowego mieszkania.  

 Nasze doświadczenia pokazują, że organizowanie tej formy opieki wymaga dłuższego 

procesu przygotowawczego w celu uzyskania pełnej akceptacji przez jego uczestników. Do 



 263 

chwili obecnej w naszym pierwszym mieszkaniu objętych zostało opieką 20 dziewcząt. 

Dziewczyny pozostają w mieszkaniu do pełnoletności lub ukończenia szkoły, a następnie 

część z nich przenosi się do mieszkania chronionego a pozostałe wracają do domów 

rodzinnych, gdzie oczekują na uzyskanie własnego mieszkania. Z perspektywy prawie 7-

letniego funkcjonowania mieszkania możemy stwierdzić, że dla wszystkich jego mieszkanek 

pobyt okazał się korzystny – do rzadkości należy powtarzanie klasy, większość z dziewcząt 

kontynuuje naukę w szkołach zawodowych, a niektóre w średnich i policealnych, wobec 

żadnej z nich nie była wnioskowana zmiana środka wychowawczego. Te z dziewcząt, które 

opuściły już mieszkanie pracują zawodowo, niektóre założyły rodziny, ale w dalszym ciągu 

utrzymują kontakt z dawnymi koleżankami i wychowawcami.  

 Pozytywne doświadczenia związane z działaniem mieszkania dla dziewcząt pozwoliły 

na podjecie przygotowań do uruchomienia następnego mieszkania – tym razem dla chłopców. 

 

Otwarcie tego mieszkania latem 2004 roku poprzedziła podobna procedura dotycząca 

doboru chłopców i grupy wychowawców, pełniących tam opiekę. Z uwagi na inne potrzeby 

dzieci mieszkanie to miało spełniać inne zadania i zostało przez nas nazwane mieszkaniem 

rodzinkowym. Znalazło w nim miejsce 8 chłopców w wieku od 6 do 17 roku życia.  

Bardzo dużym osiągnięciem wychowawców było i jest praktyczne wyeliminowanie 

problemów wagarów, chłopcy mimo licznych trudności w nauce uzyskują promocje do 

następnych klas. Dobrze układa się współpraca z rodzicami, wielu chłopców spędza w domu 
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rodzinnym dni wolne od nauki szkolnej. Do tej pory, podobnie jak w mieszkaniu dla 

dziewcząt, wobec żadnego z wychowanków nie wystąpiono do sądu z wnioskiem o zmianę 

środka wychowawczego. 

W roku 2005 zostało oddane do użytku następne mieszkanie rodzinkowe. 

 

Było to mieszkanie od początku przeznaczone dla młodszych wychowanków naszej placówki. 

W tej chwili przebywa w nim 6 dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Ze względu na 

specyfikę tego mieszkania, np. konieczność odprowadzania i przyprowadzania dwójki dzieci 

do przedszkola i szkoły specjalnej, a także wiek dzieci, które wymagają opieki i pomocy w 

czynnościach samoobsługowych, wygospodarowano w tym jedynym mieszkaniu etat dla 

osoby pomagającej w robieniu zakupów i przygotowywaniu posiłków. Dzieci bardzo dobrze 

funkcjonują w mieszkaniu, mieszkanie jest odpowiednio wyposażone dla potrzeb wiekowych 

dzieci. 

 Ostatnie mieszkanie naszego Ośrodka zostało otwarte latem 2006 r. 
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Była to przedostania grupa dzieci przeniesionych z budynku przy ulicy De Gaulle'a.               

Z dzieci, które pozostały w dużym budynku dobraliśmy do tego mieszkania te, które 

rokowały pozytywnie, co do realizacji obowiązku szkolnego. Równocześnie liczyliśmy się           

z możliwością nagromadzenia w tym mieszkaniu trudności wychowawczych. Mimo, że 

staraliśmy się by wychowankowie o największym stopniu demoralizacji oczekiwali                    

w budynku głównym na przeniesienie do grupy interwencyjnej, nie uniknęliśmy problemów   

z realizacją obowiązku szkolnego, ani trudności wychowawczych. Zdarzały się wagary             

i ucieczki z mieszkania, wobec dwójki dzieci sąd orzekł w późniejszym okresie umieszczenie 

w MOS-ie i MOW-ie, a dwóch następnych wychowanków zostało przeniesionych do grupy 

interwencyjnej, gdzie oczekiwali na zmianę środka wychowawczego. W związku z tymi 

zmianami w mieszkaniu nastąpiła rotacja wśród wychowanków. Obecnie w mieszkaniu 

przebywa 6 chłopców oraz 3 dziewcząt w wieku od 10 do 18 roku życia. Są oni uczniami 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, w tym 3 chłopców chodzi do szkoły 

specjalnej.  

 Proces restrukturyzacji zakończony został jesienią 2006 roku wraz z przeprowadzką 

pozostałych wychowanków do grupy interwencyjnej.  
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 Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym placówek opiekuńczo-wychowawczych 

grupa interwencyjna jest przygotowana na przyjęcie dziecka wymagającego natychmiastowej 

pomocy. Podstawowym celem pobytu w tej grupie jest dokonanie diagnozy dziecka i jego 

rodziny i na tej podstawie podjęcie decyzji, co do dalszej formy opieki. Pod opieką naszego 

Ośrodka znajdują się także dzieci przebywające w internacie szkoły specjalnej, które wobec 

braku możliwości pobytu w domu rodzinnym dni wolne od nauki szkolnej spędzają w grupie 

interwencyjnej. 

 

Nasza placówka jako pierwsza w województwie śląskim przekształciła się, osiągając 

tym samym standardy bytowe i opiekuńcze. Wojewoda śląski, po przeprowadzonej w lutym 

2008 roku przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach kontroli, wydał zezwolenie na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

 Z perspektywy tych kilku lat doświadczeń związanych z przekształceniami placówki, 

możemy podzielić się z innymi pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych swoim 

doświadczeniem, zarówno w jego pozytywnych jak i negatywnych aspektach. Uruchomienie 

mieszkań wymaga bezwzględnie zatrudnienia większej ilości wychowawców, gdyż w 

tradycyjnym domu dziecka jeden wychowawca opiekował się 15 dzieci, a w przypadku 

mieszkań rodzinkowych zajmuje się 6-8 dziećmi. Ponadto, w godzinach dopołudniowych 

dyżur pełnił jeden wychowawca dla wszystkich dzieci, a w każdym mieszkaniu opiekę 

prowadzi się całą dobę, siedem dni w tygodniu. W związku z przejściem placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych z resortu edukacji do resortu opieki społecznej zaistniała 

konieczność zatrudniania nowych pracowników pedagogicznych w oparciu o kodeks pracy. 

Ta różnica w sposobie zatrudnienia wywoływała i do tej pory wywołuje niewielkie napięcia 

między pracownikami. W naszej placówce zatrudnianie pracowników na podstawie kodeksu 

pracy rozpoczęło się w 2004 r. Jednak trzon każdego z  uruchomianych mieszkań stanowiła 

kadra pedagogiczna o dłuższym stażu zawodowym, co w naszej sytuacji sprawdziło się 

najlepiej. 

 Jest rzeczą oczywistą, że tego typu działania wymagają sporych nakładów 

finansowych, związanych z pozyskiwaniem mieszkań z zasobów gminy, jak i ich 

przystosowywaniem do potrzeb przebywających w nim wychowanków. Chodzi tu o zakup 

potrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego takich jak: lodówki i pralki, wyposażenie 

kuchni, łazienek, pokoi dzieci, a także telewizorów czy komputerów. Przekształcenie nie 

byłoby więc możliwe bez determinacji władz miasta Tychy, które od 2003 r, zgodnie z 

opracowaną strategią dążyły do jej realizacji. 

 Jednak oprócz nakładów finansowych niezbędne jest przekonanie partnerów                     

w realizacji zadania, w tym przypadku wychowawców domu dziecka do celowości 

wprowadzanych zmian. Aby przedsięwzięcie mogło się powieść, wymaga współpracy obu 

stron. Wprowadzanie tak znaczących zmian w opiece nad dzieckiem może wywoływać opór 

wśród wychowawców przyzwyczajonych do pracy w tradycyjnym domu dziecka, jednak 

zyskanie sobie przychylności i poparcia dla idei zmian tej grupy zawodowej jest warunkiem 

powodzenia projektu. Na szczęście nieporozumienia udało się szybko usunąć i większość 

pracowników zaakceptowała zapowiadane zmiany i z dużą motywacją przystąpiła do ich 

realizacji. Pracownicy poczuli się aktywnymi uczestnikami zmian. Niepokój zgłaszały także 

dzieci przyzwyczajone do „starego ładu i porządku”. Jednak po długich rozmowach, a także 

pierwszych doświadczeniach uznały, że jakość ich życia ulegnie znacznej poprawie. 

Wspominamy o tym, by pomóc uniknąć nawet drobnych nieporozumień jednostkom, które 

chciałyby w przyszłości przystąpić do realizacji przekształceń w opiece nad dzieckiem na 

swoim terenie. 

 Wynika z tego, że korzystne jest by restrukturyzację wprowadzać w oparciu                   

o sprawdzoną już praktykę. Zespół wychowawczy w każdym z mieszkań powinien stanowić 

zintegrowaną grupę pracującą w oparciu o jeden wspólnie wypracowany i zaakceptowany 

przez wszystkich system wychowawczy, dostosowany do konkretnych potrzeb 

wychowanków. W naszej placówce funkcjonuje zasada, że każde mieszkanie ma wybranego 

wśród wychowawców lidera, który jest reprezentantem jego spraw na zewnątrz, często też 
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służy wsparciem pozostałym wychowawcom. Ponadto, w każdym z mieszkań raz w tygodniu 

z dziećmi i wychowawcami spotykają się pedagog i psycholog placówki, którzy na bieżąco 

pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierając tym samym pracę 

wychowawców. Dla dzieci z każdego mieszkania osobno przygotowany został przez 

psychologa i pedagoga program edukacyjny odpowiadający potrzebom wychowanków. 

Programy te prowadzone są od czterech lat. Odbywają się także comiesięczne spotkania 

grupowe dla rodziców dzieci przebywających w placówce we współpracy z pracownikiem 

socjalnym.  

 Kilkuletni okres funkcjonowania naszych mieszkań pozwala ocenić efekty 

wychowawcze wprowadzonych zmian. Zarówno w ocenie dzieci jak i pracowników placówki 

zmiany te są korzystne. Dzieci stają się bardziej samodzielne, pozbyły się stygmatu domu 

dziecka, łatwiej nawiązują się pozytywne więzi zarówno między wychowankami jak i między 

wychowankami a opiekunami. Dzieci mieszkają w warunkach zbliżonych do warunków 

domowych, uczą się współodpowiedzialności, łatwiej integrują się ze środowiskiem 

lokalnym, wychowawcy łatwiej jest nawiązać dobry kontakt emocjonalny z dzieckiem, 

poznać jego problemy, zdobyć zaufanie. Nie należy jednak oczekiwać, że problemy 

wychowawcze przestaną się pojawiać. W dalszym ciągu do placówki kierowana jest młodzież 

z poważnymi zaburzeniami zachowania. Wychowankowie ci nie odnajdują się w tej formie 

opieki i dlatego w dalszym ciągu zdarzają się wnioski do sądu o zmianę środka 

wychowawczego. Jednak zdecydowana większość wychowanków funkcjonuje prawidłowo, 

osiągając sukcesy szkolne na miarę swoich możliwości. Możemy też ocenić, że 

wychowankowie wchodzący w dorosłe życie, okazują się w większości osobami zaradnymi, 

podejmują pracę zawodową i zakładają rodziny. 
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Dobre praktyki  

realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku 

 

Wieloletnie doświadczenia pracowników jednostek pomocy społecznej w Rybniku 

zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie, analiza pracy – efektów, sukcesów i porażek  

w pracy socjalnej, wychowawczej, terapeutycznej i interwencyjnej oraz zmiany społeczne, 

gospodarcze i polityczne wyznaczają konieczne kierunki zmian w lokalnym, dostosowanym 

do potrzeb środowiska systemie pomocy dziecku i rodzinie.  

Zaangażowanie władz miasta oraz nakład środków na realizację zadań związanych z 

pomocą dziecku i rodzinie sprawiają, że w większości obszarów na mapie problemów 

społecznych miasta Rybnika, podjęto odpowiednie działania pomocowe.  

Konieczna stała się integracja oraz koordynacja działań wszystkich instytucji 

znajdujących się w strukturach pomocy społecznej i pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 

Dzięki temu działania poszczególnych jednostek zyskują na efektywności, a cały system staje 

się bardziej otwarty na potrzeby klientów, a równocześnie tańszy dzięki jednolitej koncepcji 

spójnego systemu pomocy.  

Z tak prowadzonych działań wynika potrzeba przyjęcia jednolitej koncepcji rozwoju 

poszczególnych jednostek oraz wyznaczenie kierunków tego rozwoju, najbardziej 

odpowiedniego z punktu widzenia interesów osób potrzebujących pomocy, jak i możliwości 

miasta. Rada Miasta Rybnika przyjęła więc wieloletni program rozwoju systemu opieki nad 

rodziną i dzieckiem w Rybniku pod nazwą „Bliżej dziecka, bliżej rodziny” (Uchwała Nr 

782/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006r.). 

Program przenosi akcent z instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w kierunku najpierw 

opieki środowiskowej nad dzieckiem i rodziną, a dalej na rodzinną opiekę zastępczą. 

Wieloletni program rozwoju systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Rybniku pod 

nazwą „Bliżej dziecka, bliżej rodziny” opiera się na następujących założeniach: 

 bliżej rodziny naturalnej - bez konieczności całkowitej izolacji dziecka, 
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 bliżej dziecka – najlepiej w rodzinie, 

 wcześniej - zanim problemy staną się trwale nierozwiązywalne, 

 krócej – by nie uzależniać od opieki i pomocy, 

 lepiej – wykorzystując fachowców pracujących nad określonymi problemami, 

 taniej – poprzestając na formie adekwatnej do potrzeb – bez niepotrzebnego stosowania 

form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych oraz poszerzenie usług w środowisku.  

Przyjęte powyższe zasady zmierzają do stworzenia jednolitego systemu 

wszechstronnej pomocy rodzinie (a nie tylko samemu dziecku) w środowisku poprzez 

poszerzenie funkcjonującego już systemu usług w trzech obszarach: 

 w środowisku naturalnym, 

 w rodzinnej opiece zastępczej, 

 w opiece instytucjonalnej. 

W funkcjonującym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną stosowane formy pomocy 

mają na celu wyeliminowanie zagrożeń zabrania dziecka z rodziny biologicznej. Opieka  

i wsparcie w środowisku – szczególnie w miejscach narażonych na większe ryzyko są 

podstawowymi działaniami profilaktycznymi, stąd też szczególny nacisk na dostosowane do 

lokalnych potrzeb funkcjonowania placówek wsparcia dziennego oraz szeroki zakres usług 

pomocowych. 

Funkcjonujące obecnie w ramach rybnickiego systemu opieki nad dzieckiem placówki 

opiekuńczo-wychowawcze ulegają stałej transformacji, której celem jest zabezpieczenie 

miejsc dla dzieci starszych, dla których ze względu na wiek dzieci, skalę trudności oraz 

problemy z zaburzeniami w zachowaniu nie udało się znaleźć odpowiedniego środowiska 

rodzinnego. Ponadto, metody pracy, zasoby kadrowe oraz baza lokalowa, zarówno  

w placówkach całodobowych, jak i w placówkach wsparcia dziennego na bieżąco są 

dostosowywane do rzeczywistych potrzeb wychowanków. 

Ideą założeń do ustawy o systemie opieki zastępczej, przedstawionych przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest m.in. podejmowanie działań profilaktycznych 

w środowisku, wsparcie rodzin w wypełnianiu swoich obowiązków, transformacja 

instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w specjalistyczne placówki całodobowe 

podejmujące pracę z rodziną naturalną oraz zapewnienie rodzinnych form opieki zastępczej, 

rozumianych jako ukierunkowany proces polegający na zapewnieniu czasowej opieki i 

wychowania w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.  
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Działania powyższe realizowane są w Rybniku już od kilku lat, zarówno Miejska 

Strategia Polityki Społecznej, jak i program „Bliżej dziecka – bliżej rodziny” oparte są na 

współczesnych nurtach w pedagogice i psychologii oraz na reformatorskich działaniach 

zapoczątkowanych w naszym mieście już w latach 90-tych. Od początku wprowadzanych 

zmian główny nacisk położony jest na odbudowanie naturalnych więzi dziecka z rodziną 

naturalną, wsparcie w środowisku rodzin oraz promowanie i wspieranie rodzinnych form 

opieki zastępczej. 

 

Profil i zadania instytucji 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku z siedzibą przy ul. Floriańskiej 28 

rozpoczął swoją działalność w październiku 2006 roku. Działania placówki koncentrują się 

przede wszystkim na pozyskiwaniu, kwalifikowaniu i szkoleniu kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej oraz udzielaniu wsparcia funkcjonującym rodzinom zastępczym. 

W trakcie swojego funkcjonowania w sposób efektywny i rzetelny placówka realizuje 

swój podstawowy cel – zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców w rodzinnych formach opieki (rodzinie adopcyjnej, rodzinie 

zastępczej lub placówce rodzinnej). Aby osiągnąć zakładany cel, Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy podejmuje szereg nowatorskich działań, które mają na celu rozpropagowanie  

w środowisku rybnickim idei rodzicielstwa zastępczego. Formami tej działalności są między 

innymi: 

 promocja w mediach (informacje prasowe w tygodniku „Nowiny”, „Dziennik Zachodni”, 

„Gazeta Rybnicka”, wywiady w TVP 3 i w Radio 90, w lokalnej telewizji kablowej – 

informatorze miejskim); 

 współudział w organizacji dwóch konferencji (2.10.2006 r., 2.11.2007 r. – „System opieki 

nad dzieckiem i rodziną” w Rybniku „Bliżej dziecka - bliżej rodziny” 

w obydwu konferencjach aktywnie uczestniczyli pracownicy Ośrodka Adopcyjno-

Opiekuńczego w Rybniku wygłaszając referaty: „Idea zastępczego rodzicielstwa  

a praktyka w rejonie działania miasta Rybnika”, „Praca z rodziną naturalną i zastępczą 

prowadzona przez pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku”); 

 konsultacje merytoryczne przy opracowywaniu programu operacyjnego „Warunki  

i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim - szanse i zagrożenia”– 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach; 
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 promocja działalności Ośrodka oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących 

rodzicielstwa zastępczego za pomocą ulotek, plakatów i kalendarzy umieszczanych  

w instytucjach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolach, przychodniach 

lekarskich; 

 promowanie pozytywnego wizerunku rodziny zastępczej w środowisku – np. informacje 

w mediach na temat spotkań dla rodzin, imprez okolicznościowych itp.   

 

Uzyskane rezultaty 

W ciągu 3-letniej działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  

w Rybniku, udało się zorganizować i poprowadzić osiem grup szkoleniowych dla 

kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Uwieńczeniem tych działań jest umieszczenie 

najmłodszych dzieci w najbardziej sprzyjających ich rozwojowi zastępczych środowiskach 

rodzinnych, rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Obecnie w zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych przebywa 46 dzieci oraz 18 dzieci w 

rodzinnych domach dziecka (stan na dzień 27.10.2009 r.). 

 

Partnerzy 

Pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku aktywnie współpracują  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, w ramach kwalifikacji rodzin spokrewnionych 

na rodziny zastępcze. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według 

indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny. Sytuacja spokrewnionych 

kandydatów na rodziny zastępcze jest wnikliwie rozpatrywana przez pracowników Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego w toku procedury kwalifikacyjnej. Pozwala to na ograniczenie  

w znacznym stopniu dziedziczenia określonych dysfunkcji rodzinnych (uzależnień, 

nieporadności wychowawczej, nieodpowiedzialności itp.).  

Dzięki dobrej współpracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i Sądem Rodzinnym w Rybniku udaje się uniknąć interwencyjnego umieszczania 

najmniejszych dzieci (w wieku 0-10 lat) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci 

te trafiają pod opiekę zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 

pełniących funkcje pogotowia rodzinnego. W trakcie pierwszych tygodni po umieszczeniu  

w pogotowiu rodzinnym, zostaje przeprowadzona wnikliwa diagnoza psychologiczno- 

pedagogiczno-socjalna dziecka. Ponadto, w czasie pobytu dziecka w pogotowiu rodzinnym, 

zostaje rozpoznane środowisko rodzinne dziecka, prowadzona jest praca terapeutyczna  

z rodzicami dziecka i innymi członkami rodziny naturalnej lub zostaje nawiązana współpraca 



 274 

z instytucjami pomocowymi, które taką pracę prowadzą, mająca na celu ocenę możliwości 

powrotu dziecka do rodziny. Praca z rodziną naturalną jest priorytetem podejmowanych 

działań przez pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.  

Specyficzną formą podtrzymywania kontaktów z rodziną naturalną, wypracowaną 

przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, jest organizowanie spotkań opłatkowych, które są 

doskonałą okazją nie tylko do spotkań rodziców naturalnych z ich dziećmi, ale również 

okazją do poruszania tematyki związanej z wartościami i tradycjami rodzinnymi.  

Dużym walorem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest jego działalność 

diagnostyczno-konsultacyjna i terapeutyczna. W jej ramach przeprowadzane są diagnozy 

psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do kwalifikacji dzieci do adopcji, jak również 

spotkania konsultacyjno-diagnostyczne oraz badania psychologiczne dla kandydatów na 

rodziców zastępczych i adopcyjnych. 

Pracownicy OA-O w Rybniku udzielają również wsparcia psychologicznego  

i pedagogicznego, funkcjonującym już rodzinom zastępczym. W ramach tej pomocy 

prowadzone są terapie rodzinne i indywidualne oraz konsultacje z różnymi instytucjami 

specjalistycznymi.  

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku przejął zadanie wsparcia i pracy  

z rodzinami naturalnymi dzieci umieszczonych w systemie opieki nad dzieckiem od Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku. W realizowaniu swych działań pracownicy Ośrodka często 

współpracują z innymi instytucjami w ramach lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie 

w Rybniku (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy w Rybniku – Wydział IV Rodzinny 

i Nieletnich, Sąd Rejonowy w Żorach - Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Dom Dziecka, 

Zespół Ognisk Wychowawczych, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii). 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku bierze czynny udział w corocznym 

organizowaniu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku i Pogotowiem Rodzinnym 

tradycyjnej już imprezy promującej ideę rodzicielstwa zastępczego pn. „Piknik Rodzin 

Zastępczych”. Promocja rodzicielstwa zastępczego w postaci Pikniku Rodzin Zastępczych, 

organizowanego na prywatnej posesji niespokrewnionej rodziny zastępczej, sprzyja 

intymności i poczuciu bezpieczeństwa rodzin i dzieci, daje możliwość indywidualnych 

kontaktów pracowników Ośrodka Adopcyjnego z rodzinami zastępczymi i ich 

podopiecznymi. 

Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i wikarym Parafii św. Jadwigi Śląskiej  

w Rybniku, pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego zorganizowali pierwsze dni 

skupienia dla rodzin zastępczych. Rybnickie rodziny zastępcze miały okazję do wspólnej 
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modlitwy, a także wysłuchania interesujących wykładów poświęconych idei rodzicielstwa 

zastępczego. Obecnie, spotkania takie mają już charakter cykliczny i odbywają się w okresie 

przedświątecznym – przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą.  

Dzięki uzyskanej pomocy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację 

projektów w ramach dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, zrealizowane 

zostały w roku 2008 i 2009 warsztaty terapeutyczne dla młodzieży znajdującej się w opiece 

zastępczej pn. „Przez trudy do gwiazd”, a także w roku 2008 szkolenie uzupełniające dla 

zawodowych rodzin zastępczych „Wiedzieć – zrozumieć – pomóc”. Zarówno warsztaty dla 

młodzieży, jak i szkolenie dla rodzin zastępczych realizowali specjaliści pracujący w Ośrodku 

Adopcyjno - Opiekuńczym w Rybniku. Obecnie w trakcie realizacji jest kolejny projekt 

dofinansowywany ze środków MPiPS – „Kochać pełniej”, którego celem jest głównie 

promocja w środowisku lokalnym rodzinnej opieki zastępczej oraz pozyskanie kolejnych 

kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki.  

Praca w zakresie rodzinnej opieki zastępczej na terenie Miasta Rybnika prowadzona 

jest wielokierunkowo, obejmuje zarówno pracę z rodzinami zastępczymi, rodzinami 

naturalnymi (także w środowisku), jak i kandydatami na rodziców zastępczych. Nie pomija 

się także pracy z dziećmi w zakresie przygotowywania ich do zmiany środowiska, przyjęcia 

nowego dziecka do rodziny czy też pomocy dziecku z zaburzeniami rozwojowymi 

Utrzymując pozytywną tendencję w rozwoju form pomocy dzieciom i ich rodzinom 

poprzez rodzinną opiekę zastępczą, stwarzamy szansę na zapewnienie najwłaściwszej 

pomocy małemu dziecku, w sytuacjach kryzysowych rodzin, w przypadku pozostawienia 

dzieci w szpitalach oraz w innych nieprzewidzianych sytuacjach.  

Umieszczenie dzieci w pogotowiach rodzinnych pozwala też na pełniejszą realizację 

idei zastępczego rodzicielstwa. Dzieci przebywają tam przez ściśle określony okres, a w tym 

czasie prowadzona jest intensywna praca z rodzinami naturalnymi i utrzymywany kontakt 

dziecka z rodziną. 

Po okresie intensywnej pracy zespołu z rodziną, zostaje podjęta decyzja dotycząca 

zapewnienia dzieciom dalszego losu w warunkach stabilnych i trwałych: dzieci, które nie 

mogą wrócić do rodziny biologicznej zostają umieszczone w rodzinach adopcyjnych lub  

w stałych rodzinnych formach opieki.  

Występujące bardzo duże zróżnicowanie wiekowe dzieci (od niemowlęctwa do 

pełnoletniości), umieszczonych w różnych rodzajach rodzin zastępczych, jest wyzwaniem dla 

pracowników realizujących zadania wspierania, monitorowania oraz udzielania pomocy 
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dzieciom i rodzinom. Koniecznością jest operowanie przez pracowników szeroką wiedzą 

psychologiczną i umiejętnościami wychowawczymi. Na kluczowe kompetencje pracowników 

składają się: znajomość zagadnień związanych z rozwojem dzieci, rozpoznawaniem ich 

potrzeb oraz wiedza na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony innych instytucji. 

Obecnie pracę tę prowadzą specjaliści różnych dziedzin – pedagodzy, psycholodzy, 

pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni w niewielkim wymiarze etatowym.  

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Rybniku, przy wsparciu innych instytucji oraz 

Urzędu Miasta Rybnika, realizuje program promujący rodzicielstwo zastępcze w środowisku 

lokalnym. Ośrodek proponuje różne formy opieki zastępczej, zapewnia szkolenie przez 

profesjonalnych organizatorów rodzinnej opieki zastępczej ofiarując swój czas, wiedzę i 

szeroko pojętą pomoc. Pracownicy starają się przeprowadzić jak najbardziej wnikliwą analizę 

zgłaszających się rodzin w celu wyeliminowania rozczarowań z obu stron. Dlatego 

przeprowadzana szczegółowa kwalifikacja rodziny jest tak istotnym elementem pracy 

Ośrodka. Działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Rybniku ukierunkowane są na 

zmianę obecnego stanu systemu opiekuńczego w naszym mieście, przede wszystkim dla 

dobra dzieci i rodzin, którym potrzebna jest pomoc. Ośrodek dąży do tego, aby jak największa 

liczba dzieci uzyskała swoich stałych rodziców. Poprzez działania o charakterze 

informacyjnym (prasa, radio) dąży również do zmiany świadomości społecznej dotyczącej 

opieki zastępczej. 

Im więcej dzieci znajdzie opiekę w rodzinnych formach, tym mniej trafi do form 

instytucjonalnych. Istniejące placówki będą mogły przekształcać się w placówki 

specjalistyczne, dla dzieci o szczególnych potrzebach. Inwestując w rodzinne formy opieki 

nad dziećmi, zwiększamy skuteczność oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych oraz 

zmniejszamy koszt utrzymania dziecka poza rodziną biologiczną. 

Podsumowując, rybnicki system opieki nad dzieckiem, zgodnie z założeniami 

zarówno ustawowymi jak i merytorycznymi, oparty jest na fundamentalnych zasadach: 

 podejmowania działań profilaktycznych  w środowisku; 

 wspieraniu rodzin w wypełnianiu swoich obowiązków; 

 zapewnieniu rodzinnych form opieki zastępczej, rozumianych jako ukierunkowany proces 

polegający na zapewnieniu czasowej opieki i wychowania w rodzinach zastępczych i 

rodzinnych domach dziecka; 

 transformacji instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w specjalistyczne placówki 

całodobowe podejmujące pracę z rodziną naturalną. 
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System wsparcia dziecka i rodziny w praktyce Publicznego Ośrodka  

Adopcyjno - Opiekuńczego w Sosnowcu 

 

Profil i zadania instytucji 

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu powstał w roku 1994. 

Początkowo siedziba ośrodka mieściła się w Katowicach, następnie od roku 1996 w 

Sosnowcu, przy ul. Krzywej 2. 

Od początku swego istnienia ośrodek podejmuje działania w oparciu o realizację 

zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych. W ośrodku prowadzona jest kwalifikacja kandydatów na rodziny 

adopcyjne, rodziny zastępcze niespokrewnione oraz spokrewnione z dzieckiem, praca z 

rodzinami naturalnymi głównie z terenu miasta Sosnowca oraz pomoc psychologiczna i 

pedagogiczna dla klientów korzystających z usług ośrodka.  

Od początku działalności nasz ośrodek był wyznaczony najpierw przez kuratora 

oświaty, a obecnie przez wojewodę śląskiego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o 

dzieciach oczekujących na umieszczenie w różnych formach rodzinnej opieki zastępczej i 

kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej. 

Zadaniem WBD jest gromadzenie i przekazywanie tych danych do ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych na terenie województwa śląskiego i kraju. Ponadto WBD zgłasza dzieci, dla 

których nie udało się pozyskać rodziny adopcyjnej w kraju do Komisji ds. Adopcji 

Zagranicznej przy Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie, celem 

kwalifikacji do przysposobienia z przemieszczeniem poza granice kraju. 
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Partnerzy 

W celu dobrej pracy i realizacji zadań ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny, m.in. placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 

sądami rodzinnymi, innymi ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, 

powiatowymi centrami pomocy rodzinie, szkołami oraz przedstawicielami licencjonowanych 

organizacji zagranicznych, rodzinami zastępczymi i stowarzyszeniami i innymi.  

 

Opis realizowanych działań 

W ramach kwalifikacji i pracy z poszczególnymi kandydatami, na terenie naszego 

ośrodka prowadzonych jest wiele grup warsztatowych w oparciu o programy autorskie: dla 

kandydatów na rodziców adopcyjnych, zastępczych niespokrewnionych i spokrewnionych z 

dzieckiem, grupy wsparcia dla zawiązanych rodzin adopcyjnych oraz zastępczych 

spokrewnionych i niespokrewnionych, a także grupa dla młodzieży z Sosnowca, głównie z 

rodzin zastępczych spokrewnionych. Głównym celem programu profilaktyczno-

wychowawczego dla młodzieży jest poprawa funkcjonowania młodzieży, ich relacji z 

rodzicami, opiekunami zastępczymi i rówieśnikami oraz doskonalenie umiejętności 

społecznych, budowanie poczucia własnej wartości, profilaktyka uzależnień, uświadomienie 

zasad zdrowego stylu życia, przygotowanie do osiągnięcia niezależności emocjonalnej od 

rodziców i dorosłych, jak również zachęcanie do kształtowania charakteru.  

Dla rodzin naturalnych prowadzone są warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w oparciu 

o program autorski „Szkoła dla Rodziców”. Jest to program profilaktyczny, którego celem 

jest m.in. przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu poprzez wspieranie systemu rodzinnego, 

szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Szkoleniem obejmowani są głównie rodzice dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Sosnowca, starający 

się o przejęcie opieki nad dziećmi, bądź dzieci zagrożonych umieszczeniem w domu dziecka. 

Praca z uczestnikami szkolenia polega na dostarczeniu im niezbędnej wiedzy na temat 

procesów rozwojowych dziecka oraz w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-

wychowawczych w celu podniesienia kompetencji wychowawczych. 

Wśród wielu różnorodnych działań ośrodka na rzecz dziecka i rodziny, znaczące 

miejsce zajmuje praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych w ramach kwalifikacji 

przygotowującej ich do pełnienia roli rodzica adopcyjnego. Jest to od lat dobra praktyka 

naszego ośrodka owocująca wieloma udanymi i szczęśliwymi rodzinami adopcyjnymi, które 

przysposobiły dzieci za pośrednictwem naszego ośrodka.  
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Pokrótce chcemy przybliżyć procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów starających się 

o przysposobienie dziecka. Procedura ta składa się z dwóch części: diagnostycznej i szkolenia 

warsztatowego. Na część diagnozy wstępnej kandydatów składają się rozmowy 

pedagogiczne, rozmowy psychologiczne połączone z testami i badaniami psychologicznymi 

oraz wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów w celu sprawdzenia ich warunków 

mieszkaniowych pod kątem umieszczenia dziecka. Diagnoza pedagogiczna ma na celu 

rozpoznanie środowiska rodzinnego, wychowawczego i materialno-bytowego kandydatów na 

rodziców adopcyjnych, ich drogi do adopcji, motywacji do przysposobienia dziecka, 

organizacji opieki nad adoptowanym dzieckiem, poznanie postaw rodzicielskich. Pedagodzy 

weryfikują również podczas rozmowy wstępnej, czy rodzina spełnia warunki formalne do 

przysposobienia dziecka określone w rozporządzeniu w sprawie ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych.  

W diagnozie psychologicznej, jednym z elementów są prowadzone przez nas badania  

w oparciu o testy psychometryczne i projekcyjne. Dzięki temu uzyskujemy wiedzę na temat 

sylwetek osobowościowych, niepokojów, prezentowanych postaw, dążeń i pragnień 

kandydatów w kontekście posiadanych zasobów opiekuńczo-wychowawczych. Wiedza  

o kandydatach pozwala na prognozowanie nie tylko tego, jaki styl wychowania będą 

preferować te osoby, ale przede wszystkim, jak zachowywać się będą w sytuacjach 

nietypowych czy kryzysowych w odniesieniu do trudnych historii życiowych i 

doświadczonych przez dziecko strat. Jest to niezwykle ważne, ze względu na to, iż rolą 

rodziców adopcyjnych jest pomoc dziecku w pogodzeniu się z trudnymi doświadczeniami i 

odnalezienie się w nowej sytuacji. Rozpoznanie zasobów, jak i ograniczeń kandydatów jest 

również istotne w kontekście wspierania dziecka, niwelowaniu deficytów i opóźnień 

rozwojowych. Służy jednak przede wszystkim odpowiedzeniu na pytanie, czy osoby pragnące 

przysposobić dziecko rzeczywiście są w stanie stworzyć mu stabilne i bezpieczne środowisko 

rodzinne. 

Szkolenie warsztatowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jest dalszą częścią 

procedury kwalifikacyjnej, do którego dopuszczana jest rodzina, która została pozytywnie 

oceniona w części diagnostycznej. Warsztaty prowadzone są w naszym ośrodku od 1998 r. 

według autorskiego programu opracowanego przez pracowników ośrodka. Bazują one na 

teorii i praktyce prowadzenia grup terapeutycznych i szkoleniowych, a także na konkretnych 

doświadczeniach zawodowych z pracy z rodzinami adopcyjnymi.  

Jednym z celów przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych jest uświadomienie im 

zasadniczych różnic i odmienności rodzicielstwa adopcyjnego od naturalnego. Podczas 
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spotkań warsztatowych małżonkowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w 

wychowywaniu dziecka przysposobionego oraz zapoznają się ze specyfiką problemów 

dotyczącą potrzeb i prawidłowości rozwojowych dzieci osieroconych. Nabywają również 

umiejętności radzenia sobie z tematem jawności adopcji. Rodzice adopcyjni uczą się 

poszanowania tożsamości dziecka i historii jego życia, przez co znacznie zmniejsza się ich 

poziom lęku dotyczący pochodzenia adoptowanego dziecka. W trakcie spotkań grupowych 

szczególnie duże znaczenie przywiązywane jest do zapoznania rodziców adopcyjnych z 

objawami i przyczynami choroby sierocej oraz przekazania im podstawowych umiejętności z 

zakresu opieki nad dzieckiem z chorobą sierocą. Wśród poruszanych tematów są także te 

związane z dziedziczeniem przez dziecko obciążeń występujących u rodziców biologicznych 

(np. chorób psychicznych, upośledzenia umysłowego) oraz konsekwencji nadużywania 

alkoholu przez rodziców biologicznych, zwłaszcza przez matkę w czasie ciąży. 

Ważnym celem szkolenia jest także wspólna analiza doświadczeń kandydatów 

związanych z niepłodnością oraz ich gotowości do adopcji, wynikającej z pogodzenia się  

z niemożnością posiadania biologicznego dziecka. Prowadzący warsztaty dbają o dobrą 

atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w grupie, wspierając jej integrację i zachęcając 

uczestników do utrzymywania współpracy, udzielania sobie wsparcia i pomocy w 

przyszłości. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, umożliwiającą wykorzystanie 

zarówno zasobów intelektualnych, jak i emocjonalnych uczestników. Proponowane ćwiczenia 

często nawiązują do osobistych doświadczeń uczestników z ich rodzin generacyjnych.  

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji dokonywany jest dobór rodziny do dziecka. W 

praktyce oznacza to wybór najlepszej rodziny ze względu na potrzeby dziecka. 

Pracownicy ośrodka wspierają rodzinę podczas okresu nawiązywania więzi i relacji z 

dzieckiem, towarzysząc im w czasie kontaktów preadopcyjnych i udzielając wsparcia 

pedagogicznego. Pedagodzy i psycholodzy prowadzący rodzinę przygotowują opinię, 

pomagają w sporządzeniu wniosków o przysposobienie, które wraz z całą dokumentacją 

składane są do Sądu Rodzinnego.  

    Oprócz opieki nad rodziną w procesie kwalifikacji i nadzorowania kontaktów 

preadopcyjnych kandydatów z dziećmi, rodziny objęte są także działaniami pomocowymi w 

postaci indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacjach trudnych- 

grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych. 

Grupa wsparcia daje rodzinom możliwość omówienia i wymiany swoich doświadczeń 

jako rodziców adopcyjnych, a dla pracowników ośrodka jest wzbogaceniem ich doświadczeń 
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zawodowych. Przy okazji takich spotkań rodziny te zaprzyjaźniają się, co jest podstawą 

tworzenia systemu samopomocy rodzinnej. 

Dobrą praktyką naszego ośrodka jest coroczna organizacja pikniku rodzinnego dla 

rodzin adopcyjnych i zastępczych z okazji Dnia Zastępczego Rodzicielstwa. Celem imprezy 

jest każdorazowo popularyzowanie rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci osieroconych, która 

jest alternatywną formą do istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych. Piknik 

stwarza niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń osób 

zaangażowanych w dzieło pomocy dzieciom, jest formą uhonorowania ludzi, którzy są gotowi 

dzielić się swoją rodziną, otaczać miłością i opieką dzieci opuszczone.  

 

Odbiorcy działań (beneficjenci) 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych korzystający z usług ośrodka to w przeważającej 

mierze pary małżeńskie, które z różnych przyczyn niepłodności nie mogą mieć dzieci, a 

adopcja stanowi dla nich jedyną drogę do posiadania dziecka. Kolejną grupę kandydatów 

stanowią rodziny mające biologiczne dziecko lub dzieci i chcą adoptować dziecko. 

Motywacją takiej adopcji jest najczęściej altruizm lub też chęć powiększenia swojej rodziny o 

kolejne dziecko, w przypadku, gdy przyczyny zdrowotne są przeciwwskazaniem do zajścia w 

ciążę. Rodziny te objęte są taką samą procedurą kwalifikacyjną, jak rodziny nie posiadające 

dzieci ze względu na odmienność rodzicielstwa adopcyjnego od biologicznego.  

Do ośrodka zgłaszają się także rodziny adopcyjne, które adoptowały już dziecko i 

wyrażają gotowość przysposobienia drugiego bądź kolejnego. Rodziny takie objęte są 

skróconą procedurą kwalifikacyjną obejmującą indywidualne spotkanie pedagogiczne i 

psychologiczne oraz jedno w grupie warsztatowej poświęcone aktualnej sytuacji, omówieniu 

doświadczeń rodzicielskich i zmianom, jakie zaszły w rodzinie po adopcji dziecka. 

Do naszego ośrodka z roku na rok zgłasza się coraz większa liczba kandydatów 

zainteresowanych przysposobieniem dziecka (od ok. 60 rodzin rocznie w latach 90-tych do 

103 w roku 2008). Świadczy to zapewne o większej świadomości społecznej związanej z 

zagadnieniem adopcji, nasilaniu się problemu niepłodności, a przede wszystkim o pozytywnej 

opinii, jaką posiada ośrodek, wypracowanej przez 15 lat profesjonalnej pracy z klientami 

ośrodka. Opinia ta wyrażana jest bezpośrednio przez osoby zgłaszające się kolejny raz do 

naszego ośrodka, jak również przez osoby zgłaszające się po raz pierwszy, które zasięgnęły 

informacji o pracy naszego ośrodka na forum internetowym. Rodziny poszukujące informacji 

dotyczących adopcji, pozostające w procesie kwalifikacji, jak i szczęśliwi rodzice 
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adoptowanych dzieci, wymieniają się informacjami i doświadczeniami na najpopularniejszej 

stronie poświęconej adopcji pt. „Nasz Bocian”. 
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Zakończenie 
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Fot. 1 Festyn z okazji „Dnia Wapienicy” zorganizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego 
na osiedlu Wapienica przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fot. 2 Festyn w dzielnicy Szopienice zorganizowany jako zakooczenie realizacji programu Centrum Aktywności 
Lokalnej  w Szopienicach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
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Fot. 3 Dzielnica Szopienic zwana „Bagnem” przed rozpoczęciem realizacji programu Centrum  Aktywności 
Lokalnej  w Szopienicach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 4 Nowy plac zabaw wybudowany przez mieszkaoców dzielnicy Szopienice zwanej „Bagnem”, który powstał 
w ramach programu Centrum  Aktywności Lokalnej  w Szopienicach realizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach 
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Fot. 5 Uczestniczki kursu florystyki i bukieciarstwa przeprowadzonego w ramach projektu „Stawiam na siebie” 
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubliocu 
 

 

 
Fot. 6 Uczestnicy biegu ulicznego, zorganizowanego w ramach projektu „Małyszomania” realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Psarach 
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Fot. 7 Uczestnicy „Święta ziemniaka” zorganizowanego w ramach lokalnego programu „Nadzieja” 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Psarach 
 

 
Fot. 8 Uczestnicy spotkanie mikołajkowego zorganizowanego w ramach lokalnego programu „Nadzieja” 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 
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Fot 9. Uczestnicy „Integracyjnej Familiady IN-FA”  organizowanej corocznie przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zawierciu 

 

 
Fot. 10 Członkowie romskiego zespołu muzycznego „Cierheo” , którego działalnośd dofinansowywana jest  
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawierciu 
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Fot. 11 Uczestnicy spływu kajakowego, organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 12 Zajęcia terapeutyczne – drama, organizowane przez Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie 

 


