Raport ewaluacyjny z wdrażania
„Strategii Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata
2006-2020. Aktualizacja 2015”
za okres 1.09.2015 r. – 01.09.2017 r.

Katowice, marzec 2018
1

Spis treści

1. Wstęp ...................................................................................................................................................3
2. Uwagi metodologiczne .......................................................................................................................4
3. Wyniki badań ewaluacyjnych – cele, kierunki działań i działania ..................................................8
3.1. Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania
rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom
zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej. .............................................................................8
3.2. Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym, w tym zawodowym ................................................................................................20
3.3. Cel strategiczny 3: Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
oraz zawodowym........................................................................................................................26
3.4. Cel strategiczny 4: Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych......................................................................................35
3.5. Cel strategiczny 5: Integracja i rozwój regionalnego systemu kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej o charakterze wielosektorowej
struktury współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej
(w tym nowych zawodów i specjalności). ...................................................................................45
3.6. Cel strategiczny 6: Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ............................................................54
3.7. Cel strategiczny 7: Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego................................................66
4. Wnioski i rekomendacje ...................................................................................................................71

2

1. Wstęp
W dniu 31 sierpnia 2015 roku uchwałą nr V/11/6/2015 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Strategię
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”. Dokument ten
wyznacza priorytety, cele strategiczne, kierunki działań i działania regionalnej polityki społecznej na
najbliższe 5 lat.
Zgodnie z artykułem 16b ust. 2 pkt 3) d) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
w dokumencie strategicznym zostały zawarte wskaźniki realizacji działań opracowane w formie
wskaźników monitoringowych dla każdego z siedmiu celów strategicznych. Wskaźniki te zostały
wskazane przez liderów, kierujących w latach 2013-2015 pracami zespołów zadaniowych oraz przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami dokumentu
strategicznego (s. 319) „poziom osiągania wskaźników monitorowany będzie w zależności od potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata”. Aby zachować ciągłość danych statystycznych
wykorzystywanych w diagnozie obszaru polityki społecznej w województwie śląskim, na przełomie 2016
i 2017 roku pozyskano dane „bazowe” tj. informacje z lat 2014 i 2015 oraz opracowano je w formie
raportu monitoringowego (pierwszy element monitoringu). Obecnie pozyskiwane są dane statystyczne
za lata 2016-2017. Poniżej przedstawiono dwutorowy sposób prowadzenia monitoringu i ewaluacji
wojewódzkiej strategii polityki społecznej przez ROPS.

Monitoring „Strategii Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego na lata 20062020. Aktualizacja 2015”

Gromadzenie danych statystycznych
do wskażników monitoringu
(corocznie)

Badania ankietowe
wśród realizatorów (raz na 3 lata)

Po dwóch latach wdrażania dokumentu strategicznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego przystąpiono do procesu ewaluacji wszystkich działań ujętych w siedmiu
celach strategicznych (drugi element monitoringu), dotyczących obszarów takich jak: polityka
prorodzinna, w tym wspieranie rodziny i piecza zastępcza, polityka senioralna, niepełnosprawność,
warunki życia, kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe, uzależnienia i przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwo publiczne. Zakłada się, że kolejne badania ewaluacyjne
zostaną przeprowadzone na koniec okresu wdrażania „Strategii Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”, czyli na przełomie 2019/ 2020 roku i obejmą okres
liczony od 1 września 2017 roku.
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2. Uwagi metodologiczne
Niniejszy raport monitoringowy stanowi odzwierciedlenie zapisów przyjętych w dokumencie
strategicznym, a dotyczących procesu wdrażania poszczególnych działań. Należy pamiętać, że w latach
2013-2015, w trakcie opracowywania dokumentu, wyboru realizatorów poszczególnych działań
strategicznych dokonali członkowie 7 zespołów zadaniowych na czele z liderami tych zespołów (w skład
zespołów wchodzili przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządu terytorialnego). W przypadku,
gdy realizatorzy nie zostali w ten sposób wyznaczeni, takie zapisy wprowadził Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dlatego też, powyższe badania monitoringowe mają de
facto charakter pilotażowy, ponieważ dopiero uzyskane odpowiedzi twierdzące bądź przeczące
pozwalają precyzyjnie określić, czy dany podmiot realizuje dane zadanie, czy też nie. Zatem brak
wdrażania jakiegoś działania może niejednokrotnie wynikać z braku kompetencji instytucji w danym
obszarze.
Po raz pierwszy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego proces
monitoringu był prowadzony na tak szeroką skalę. Świadczą o tym następujące dane ilościowe:
7 celów strategicznych, 41 kierunków działania, 180 działań (z działaniami zawierającymi kilka części
składowych - 188), 848 realizatorów (i wysłanych e-maili z linkami do narzędzia badawczego) oraz 591
wypełnionych kwestionariuszy ankiety internetowej.
Na potencjalnych realizatorów działań w dokumencie strategicznym zostały wyznaczone:
1) jednostki samorządu terytorialnego (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat),
2) Samorząd Województwa Śląskiego (w tym: Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji
Pozarządowych i Równych Szans, Wydział Edukacji i Nauki, Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, Wydział Kultury, Wydział Rozwoju
Regionalnego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej);
3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;
4) Śląski Urząd Wojewódzki (Wydział Polityki Społecznej i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego);
5) Instytucje rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i powiatowe urzędy pracy);
6) Wyższe uczelnie humanistyczne, ekonomiczne i techniczne; Innymi potencjalnymi realizatorami
celu strategicznego 5 miały być szkoły wyższe w regionie. Ankietę skierowano do 21 uczelni o
profilu humanistycznym/ ekonomicznym oraz do 4 uczelni o profilu technicznym, które swoją
siedzibę mają w województwie śląskim.
7) Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w województwie śląskim;
8) Narodowy Fundusz Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach;
9) PFRON - Oddział Śląski;
10) Kuratorium Oświaty w Katowicach;
11) Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
12) Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
13) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Gorzycach;
14) Powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego;
15) Koleje Śląskie;
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;
Ochotnicze Straże Pożarne województwa śląskiego;
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach;
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach;
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach;
Zespoły interdyscyplinarne;
Organizacje pozarządowe i inne, tj. podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.) oraz w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.),
w szczególności: organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, Kościół Katolicki, inne kościoły,
związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne. W ich imieniu o wypełnienie kwestionariusza
ankiety zostały poproszone 3 organizacje parasolowe – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych MOST z Katowic, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z Katowic
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika;
24) Podmioty gospodarcze (w tym zajmujące się działalnością szkoleniową) w imieniu których
o wypełnienie kwestionariusza ankiety zostały poproszone 3 parasolowe organizacje
pracodawców: Regionalna Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców „Business Centre Club” Loża Katowicka oraz Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
W dokumencie strategicznym każdemu z działań arbitralnie zostali przypisani realizatorzy. Jednak
w sensie ścisłym dokument ten nie obliguje potencjalnych realizatorów do wdrożenia niniejszych działań
(jak ma to miejsce np. w przypadku projektów finansowanych z funduszy europejskich z dedykowanym
budżetem). Strategia wyznacza pewien pożądany kierunek zmian w regionie, w stronę którego należy
zmierzać. Dlatego też przy interpretacji wyników badań monitoringowych przyjęto zasadę, że jeśli część
podmiotów realizowała dane działanie, to uznaje się dane działanie za wdrożone. Takie założenie jest
zgodne z zasadą pomocniczości (subsydiarności), przyjętą w polityce społecznej, która zakłada, że
dana jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie diagnozuje własne potrzeby i problemy,
przyjmując lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych i wyznacza istotne dla siebie
priorytety. Wobec powyższego w pewnych obszarach szeroko rozumianej polityki społecznej cele
strategiczne poszczególnych JST będą wspólne z celami określonymi w strategii wojewódzkiej,
a w innych – będą odmienne. Kolejnym elementem, mającym wpływ na sposób interpretacji wyników
badań monitoringowych stały się zmiany w przepisach prawnych, a szczególnie zakończenie projektów
realizowanych w ramach perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2007-2013 oraz
rozpoczęcie wdrażania projektów w ramach nowej pespektywy finansowej na lata 2014-2020.
Proces monitoringu stopnia realizacji działań strategicznych trwał od września do października 2017
roku. Zbierane dane objęły okres od 1.09.2015 r. do 31.08.2017 r., czyli dwa lata wdrażania dokumentu
strategicznego. Przed przystąpieniem do badań w ROPS dokonano powtórnej weryfikacji (przeglądu)
przyjętych realizatorów w dokumencie i przy niektórych działaniach rozszerzono listę potencjalnych
realizatorów.
Na podstawie działań ujętych w dokumencie strategicznym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego opracował pytania ankietowe skierowane do wyznaczonych realizatorów. Ilość
pytań, na które należało odpowiedzieć, zależała od typu realizatora. Pytania te zostały zamieszczone
w jednym dla wszystkich realizatorów kwestionariuszu ankiety internetowej (CAWI), przygotowanej
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w systemie LimeSurvey. System ten pozwolił na wybiórcze wyświetlanie pytań poszczególnym
realizatorom działań oraz umożliwił udzielanie odpowiedzi partiami, co jest ważne w przypadku większej
liczby pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety. Z uwagi na dużą skalę zbierania danych (188 pytań
zamieszczonych w kwestionariuszu ankiety i 848 wysłanych e-maili z linkami), narzędzie badawcze
zostało maksymalnie uproszczone. Składało się z części metryczkowej, pytań ankietowych oraz części,
w której można było zapisać dodatkowe uwagi/ komentarze. Respondenci mieli do dyspozycji
odpowiedź pozytywną (tak) – oznaczającą realizację danego działania oraz negatywną (nie) –
oznaczającą brak realizacji danego działania. W zależności od typu podmiotu prośba o wypełnienie
kwestionariusza ankiety została wysłana drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (pismo przewodnie
z adresem linka do kwestionariusza ankiety w systemie LimeSurvey oraz materiał pomocniczy w Excelu
z pytaniami ankietowymi do wydruku, ułatwiające przygotowanie i przepływ informacji w obrębie jednej
instytucji).
Wysyłka próśb o wypełnienia ankiety monitoringowej do kilkuset podmiotów trwała od 7 do 25 września
2017 roku. Na wypełnienie ankiety respondenci mieli ok. 1 miesiąc czasu.
Wobec nie
satysfakcjonującej stopy zwrotów, w dniach 18 i 25 października 2017 roku do potencjalnych
realizatorów została skierowana powtórna prośba o wypełnienia kwestionariusza ankiety monitoringowej
(były to jednostki samorządu terytorialnego, powiatowe urzędy pracy, gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych). Końcową stopę zwrotów uzyskanych w badaniach monitoringowych
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Stopa zwrotów uzyskana w badaniach monitoringowych w podziale na potencjalnych
realizatorów.
Odpowiedzi
Potencjalni realizatorzy
Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie
Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (167)
Gminne centra zarządzania kryzysowego (148)
Jednostka samorządu terytorialnego – gminy (148)
Jednostka samorządu terytorialnego - miasta na prawach powiatu (19)
Jednostka samorządu terytorialnego – powiaty (36)
Koleje Śląskie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Kuratorium Oświaty w Katowicach (szkoły ponadgimnazjalne)
Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Katowice-Airport
Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
Organizacje pracodawców (podmioty gospodarcze) (3)
Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (6)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział
Śląski
Parasolowa organizacja pozarządowa- przedstawiciel organizacji
pozarządowych (3)
Powiatowe centra zarządzania kryzysowego (36)

Wysłane

Otrzymane

1
167
148
148
19
17
1
1
1
1
1
1
3
6

1
111
94
134
17
13
1
1
1
1
1
1
1
5

Stopa
zwrotu
100%
66%
64%
91%
89%
76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
33%
83%

1

1

100%

3

1

33%

36

17

47%
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Powiatowe urzędy pracy (31)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej
Uniwersytety trzeciego wieku (54)
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Pełnomocnik Marszałka
ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Edukacji i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Gospodarki,
Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Gorzycach
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Wyższe uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne
Wyższe uczelnie techniczne
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Zespoły interdyscyplinarne
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (1)
RAZEM

31
1

29
1

94%
100%

1

1

100%

1
54

1
14

100%
26%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1
1
21
4
1
167

1
1
8
3
1
121

100%
100%
38%
75%
100%
72%

1

0

0%

848

591

70%
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3. Wyniki badań ewaluacyjnych – cele, kierunki działań
i działania
3.1. Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków do powstawania i właściwego
funkcjonowania rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim
jej członkom, zwłaszcza osobom zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej.

W celu strategicznym 1 Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania
rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom
zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej określono 6 kierunków i 37 działań strategicznych.
Jako potencjalni realizatorzy działań zawartych w tym celu zostali wskazani:
1) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty),
2) Samorząd Województwa Śląskiego,
3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
4) Instytucje rynku pracy,
5) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
6) Wyższe uczelnie,
7) Organizacje pozarządowe i inne1.
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od potencjalnych realizatorów została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 2. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 1.
Potencjalni realizatorzy

Wysłane

Otrzymane

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Pełnomocnik ds.
Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Edukacji
i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział
Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Kultury

148
19
17

134
17
13

Stopa
zwrotu
91%
89%
76%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

Ilekroć mowa jest o „organizacjach pozarządowych i innych" oznacza to podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.) oraz w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), w szczególności: organizacje pozarządowe,
organizacje społeczne, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne.
1
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Powiatowe urzędy pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Parasolowa organizacja pracodawców
Wyższe uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne
Wyższe uczelnie techniczne
Przedstawiciel/ parasolowa organizacja pozarządowa

1

1

100%

1

1

100%

1
29
1
1
8
3
3

1
31
1
3
21
4
1

100%
94%
100%
33%
38%
75%
33%

W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań strategicznych w ramach
poszczególnych kierunków.
Kierunek działań:
1.1. Promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju.
Działaniem 1.1.1 czyli promowaniem pozytywnego wizerunku rodziny zajmowało się 140 (81,9%)
podmiotów - gmin, miast na prawach powiatu, powiatów, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego. Nie prowadziło tego typu działań 31 gmin i powiatów.
Działaniem 1.1.2 czyli promowaniem rodzinności jako stylu życia oraz tworzeniem warunków do
wspólnego spędzania wolnego czasu i/lub promowaniem realizacji przedsięwzięć o charakterze
regionalnym na rzecz rodziny oraz integracji pokoleń zajmowało się 138 (81,2%) podmiotów, w tym
gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Nie
prowadziły tego typu działań 32 gminy i powiaty.
Na pytanie Czy realizowano działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej i promocję
działań na rzecz obrony godności i praw dziecka i/lub przeciwdziałające negatywnym stereotypom
i dyskryminacji rodzin wielodzietnych? (działanie 1.1.3) twierdząco odpowiedziało 103 (60,9%)
potencjalnych realizatorów, w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Kuratorium Oświaty
w Katowicach, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Nie prowadziło tego typu działań
65 jednostek samorządu terytorialnego.
Działanie 1.1.4 czyli promowanie działań na rzecz praw rodziców do wychowania i edukacji dzieci
zgodnie z wyznawanymi wartościami prowadziło 106 (63,9%) potencjalnych realizatorów, w tym gminy,
miasta na prawach powiatu, powiaty oraz Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Nie wdrażało takich działań 60 podmiotów, w tym 59 jednostek samorządu
terytorialnego.
Jednym z działań ujętych w kierunku 1.1 było wzmacnianie partycypacji rodzin w życiu społecznym
(działanie 1.1.5). Tego typu przedsięwzięcia prowadziły 123 podmioty (74,5%). Były to: gminy, miasta
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na prawach powiatu, powiaty i parasolowa organizacja pozarządowa. 42 podmioty nie realizowały tego
typu działań.
Z kolei katalog dobrych praktyk dotyczących wspierania rodziny (działanie 1.1.6) prowadził jeden
z dwóch podmiotów wskazanych jako potencjalny realizator – w imieniu Samorządu Województwa
Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie założone w tym kierunku działania były realizowane.

Tabela 3. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.1. Promowanie rodziny jako naturalnego środowiska
rozwoju.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.1.1

Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny
i jej roli w życiu społecznym, kreowanie pozytywnych ról
rodzinnych oraz umacnianie wartości rodziny.

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe
i inne

171

140

31

1.1.2

Promowanie rodzinności jako stylu życia oraz tworzenie
warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu,
w tym organizowanie wydarzeń, imprez, wystaw,
koncertów, pokazów i innych form prezentujących
wspólne osiągnięcia rodzinne. Promowanie i realizacja
przedsięwzięć o charakterze regionalnym rzecz rodziny
oraz integracji pokoleń (np. organizacja konkursów dla
gmin „Gmina przyjazna rodzinie”, „Gmina integrująca
pokolenia”, itp.).

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe
i inne

170

138

32

1.1.3

Zwiększanie świadomości społecznej i promocja działań
na rzecz obrony godności i praw dziecka.
Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom
i dyskryminacji rodzin wielodzietnych

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe
i inne

169

103

66

1.1.4

Promocja działań na rzecz praw rodziców do
wychowania i edukacji dzieci zgodnie z wyznawanymi
wartościami

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe
i inne

166

106

60

1.1.5

Wzmacnianie partycypacji rodzin w życiu społecznym

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe
i inne

165

123

42

1.1.6

Utworzenie i prowadzenie katalogu dobrych praktyk
dotyczących wspierania rodziny

Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

2

1

1

10

Kierunek działań:
1.2. Wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej rodzin.
Na pytanie Czy realizowano działania mające na celu tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego
dzietności rodzin w regionie? (działaniem 1.2.1) odpowiedziała pozytywnie połowa respondentów (83
podmioty). Były to gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty.
Promowaniem rozwiązań na rynku pracy sprzyjającym godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
(działanie 1.2.2) zajmowały się 73 podmioty (44,2%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty oraz w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Warunki sprzyjające sprawowaniu osobistej opieki rodzicielskiej nad dzieckiem do lat 3 wspierało
(działanie 1.2.3) 68 podmiotów (41,0%), a były to: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Rozwój różnych form opieki nad małym dzieckiem do lat 3 oraz zwiększenie dostępności usług
oferowanych w ramach rozwiązań instytucjonalnych (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny) wspierało
(działanie 1.2.4) 68 podmiotów (40,5%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich i/lub wspieraniem działań na rzecz rozwoju umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziców (działaniem 1.2.5) zajmowały się 133 podmioty (79,2%), w tym
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Wychowawczą rolę szkoły, klubów sportowych, bibliotek, kółek zainteresowań, organizacji
pozarządowych i kościelnych osób prawnych itp. wspierało (działanie 1.2.6) 161 podmiotów (95,3%),
w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Edukacji i Nauki oraz Wydział Gospodarki,
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz parasolowa organizacja
pozarządowa.
Ostatnie działanie przewidziane w ramach kierunku 1.2 dotyczy wspierania/ inicjowania programów na
rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej (działanie 1.2.7). Tego typu programy wspierało 153 realizatorów
(91,6%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Edukacji i Nauki oraz Wydział
Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie ujęte w tym kierunku działania były realizowane.
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Tabela 4. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.2. Wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej
i wychowawczej rodzin.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.2.1

Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego
dzietności rodzin w regionie

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego

166

83

83

1.2.2

Promowanie rozwiązań na rynku pracy
sprzyjających godzeniu życia zawodowego
i rodzinnego

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego

165

73

92

1.2.3

Wspieranie warunków sprzyjających
sprawowaniu osobistej opieki rodzicielskiej nad
dzieckiem do lat 3

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego

166

68

98

1.2.4

Wspieranie rozwoju różnych form opieki nad
małym dzieckiem do lat 3 oraz zwiększenie
dostępności usług oferowanych w ramach
rozwiązań instytucjonalnych (żłobki, kluby
dziecięce, opiekun dzienny)

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

168

68

100

1.2.5

Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich.
Wspieranie działań na rzecz rozwoju
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodziców (np. szkoły rodziców i wychowawców,
poradnictwo dla rodziców)

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

168

133

35

1.2.6

Wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów
sportowych, bibliotek, kółek zainteresowań,
organizacji pozarządowych i kościelnych osób
prawnych itp.

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

169

161

8

1.2.7

Wspieranie i inicjowanie programów na rzecz
dzieci i młodzieży uzdolnionej - propagowanie
i wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży
w olimpiadach, konkursach, festiwalach itp.,
rozwijanie programów stypendialnych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

153

14

Kierunek działań:
1.3. Wzmacnianie funkcji edukacyjnej, kulturowej i rekreacyjnej rodzin.
Na pytanie Czy wzbogacano ofertę usług i świadczeń adresowanych do rodzin, w tym tworzono warunki
sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny z wykorzystaniem zasobów publicznych
i niepublicznych? (działanie 1.3.1.) twierdząco odpowiedziały 143 podmioty, w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Wydział Kultury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Dobre rozwiązania w działaniach prorodzinnych wdrażanych przez samorządy lokalne promowało
(działanie 1.3.2) 98 na 166 podmiotów, które odpowiedziały na pytania ankietowe (59,0%). W realizacji
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tego zadania brały udział gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
Kolejne działanie (1.3.3) dotyczy rodzin wielodzietnych. Na pytanie Czy promowano rozwój rynku dóbr
i usług dostosowanych do potrzeb rodzin, w tym rodzin wielodzietnych? odpowiedziało 167
potencjalnych realizatorów, w tym 81 – pozytywnie (48,5%) oraz 86 – negatywnie. Działanie to wdrażały
gminy, miasta na prawach powiatu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Rozwój wolontariatu zaangażowanego w rozwój zainteresowań i zdolności twórczych, sportowych,
artystycznych itp. (działanie 1.3.4) wspierało 95 podmiotów (56,2%), w tym gminy, miasta na prawach
powiatu i powiaty, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz parasolowa organizacja pozarządowa.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
Tabela 5. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.3. Wzmacnianie funkcji edukacyjnej, kulturowej
i rekreacyjnej rodzin.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.3.1

Wzbogacenie oferty usług i świadczeń
adresowanych do rodzin, w tym tworzenie
warunków sprzyjających wspólnemu spędzaniu
czasu przez rodziny z wykorzystaniem zasobów
publicznych i niepublicznych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego

168

143

25

1.3.2

Promocja dobrych rozwiązań w działaniach
prorodzinnych wdrażanych przez samorządy
lokalne

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

166

98

68

1.3.3

Promowanie rozwoju rynku dóbr i usług
dostosowanego do potrzeb rodzin, w tym rodzin
wielodzietnych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

81

86

1.3.4

Wspieranie rozwoju wolontariatu zaangażowanego
w rozwój zainteresowań i zdolności twórczych,
sportowych, artystycznych itp.

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

169

95

74

Kierunek działań:
1.4. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
Działania dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem społecznym (działanie 1.4.1) wspierało 159 na 196 podmiotów (81,1%), które
odpowiedziały na pytanie ankietowe. Były to: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty,
14 powiatowych urzędów pracy, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz parasolowa organizacja pozarządowa.
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Działania mające na celu utrzymanie prawa rodziców do opieki nad dziećmi i przeciwdziałanie
dezintegracji rodziny wzmacniało (działanie 1.4.2) 139 na 167 podmiotów (83,2%), w tym gminy, miasta
na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Działanie 1.4.3 związane ze wspieraniem sieci wyspecjalizowanych placówek realizujących zadania na
rzecz pomocy rodzinie realizowało 82 podmiotów (49,1%). Realizatorami tego działania były: gminy,
miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Działania ukierunkowane na zwiększanie poziomu świadomości i odpowiedzialności rodziców za
wychowanie dzieci (działanie 1.4.4 a) prowadziło 139 podmiotów (83,2% potencjalnych realizatorów):
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Działania ukierunkowane na odpowiedzialne rodzicielstwo wdrażało (działanie 1.4.4 b) 118 (70,7%)
podmiotów, w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
Działanie 1.4.4 c) dotyczące realizowania działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji
wychowawczych rodziców, kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych realizowało 136
podmiotów (81,4%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego oraz parasolowa organizacja pozarządowa.
Działania ukierunkowane na promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego
czasu (działanie 1.4.4 d) realizowały 152 podmioty (90,5%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji, przestępczości i demoralizacji (1.4.4 e)
prowadziło 150 podmiotów (89,3%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Pełnomocnik
Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
Działania ukierunkowane na zapobieganie problemom wynikającym z uzależnień behawioralnych i od
środków psychoaktywnych realizowały (działanie 1.4.4 f) 234 podmioty (83,9%), w tym gminy, miasta
na prawach powiatu i powiaty, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Pełnomocnik
Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans, Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Działania inicjujące tworzenie placówek wsparcia dziennego (w tym ognisk wychowawczych, ochronek
itp.), wzmocnienie infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym rozwijanie
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego programów socjoterapeutycznych,
(działanie 1.4.5 a) prowadziło 57 podmiotów na 166 (34,3%), które odpowiedziały na pytania
ankietowe. Były to: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
14

Z kolei 50 gmin, miast na prawach powiatu i powiatów oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego (30,1% potencjalnych realizatorów) wzmacniało infrastrukturę w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym poprzez rozwijanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego programów służących kompensowaniu zaniedbań wychowawczych i opóźnień
rozwojowych dzieci i młodzieży (działanie 1.4.5 b).
W promowanie wolontariatu zaangażowanego w pomoc rodzinom wielodzietnym (działanie 1.4.6.)
zaangażowanych było 48 podmiotów (28,4%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty,
Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty
w Katowicach i parasolowa organizacja pozarządowa.
Współpracę interdyscyplinarną instytucji publicznych, niepublicznych i sektora prywatnego na rzecz
rodziny upowszechniały (działanie 1.4.7 a) 93 podmioty (55,7%), w tym gminy, miasta na prawach
powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz rodziny (działanie 1.4.7 b) wspierały 32 podmioty na 167 (19,2%),
w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej inicjowało (działanie 1.4.8) 92
potencjalnych realizatorów (45,8%), którymi byli: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, ośrodki
wsparcia ekonomii społecznej (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
z Katowic, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Centrum Społecznego Rozwoju
z Łazisk Górnych i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika), 8 powiatowych urzędów
pracy, parasolowa organizacja pozarządowa.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
Tabela 6. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.4. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.4.1

Wspieranie działań dotyczących aktywizacji
społecznej i zawodowej rodzin wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, instytucje rynku
pracy, organizacje
pozarządowe i inne

196

159

37

1.4.2

Wzmacnianie działań mających na celu utrzymanie
prawa rodziców do opieki nad dziećmi
i przeciwdziałanie dezintegracji rodziny

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

139

28

1.4.3

Wsparcie sieci wyspecjalizowanych placówek
realizujących zadania na rzecz pomocy rodzinie

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

82

85

1.4.4 a

Realizacja działań ukierunkowanych na:
 zwiększanie poziomu świadomości

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje

167

139

28

15

i odpowiedzialności rodziców za wychowanie
dzieci,

pozarządowe i inne



odpowiedzialne rodzicielstwo,

167

118

49



podnoszenie kompetencji wychowawczych
rodziców, kształtowanie postaw
i zachowań prospołecznych,

167

136

31



promowanie zdrowego stylu życia
i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

168

152

16



przeciwdziałanie agresji, przestępczości
i demoralizacji,

168

150

18


1.4.4 f

zapobieganie problemom wynikającym
z uzależnień behawioralnych i od środków
psychoaktywnych

279

234

45

1.4.5 a

Inicjowanie tworzenia placówek wsparcia dziennego
(w tym ognisk wychowawczych, ochronek itp.),
wzmocnienie infrastruktury w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich, w tym rozwijanie w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
 programów socjoterapeutycznych,

166

57

109

166

50

116

169

48

121

167

93

74

167

32

135

201

92

109

1.4.4 b

1.4.4 c

1.4.4 d
1.4.4 e


1.4.5 b

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

innych programów służących kompensowaniu
zaniedbań wychowawczych i opóźnień
rozwojowych dzieci i młodzieży
JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

1.4.6

Promocja wolontariatu zaangażowanego w pomoc
rodzinom wielodzietnym

1.4.7 a

Upowszechnianie współpracy interdyscyplinarnej
instytucji publicznych, niepublicznych i sektora
prywatnego na rzecz rodziny

1.4.7 b

Wspieranie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz
rodziny

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne, podmioty
prowadzące działalność
gospodarczą

1.4.8

Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej członków rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów ekonomii społecznej

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne, instytucje
rynku pracy, OWES

Kierunek działań:
1.5. Wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Pierwsze działanie określone w ramach tego kierunku dotyczyło realizowania zadań służących
wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym przeciwdziałania
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwiania powrotu dzieci do rodzin i/lub prowadzenia
asystentury rodzinnej (działanie 1.5.1). Działania tego typu prowadziły 152 podmioty (91,0% wszystkich
potencjalnych realizatorów), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Kuratorium Oświaty
16

w Katowicach, parasolowa organizacja pozarządowa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Promowaniem rodzinnych form pieczy zastępczej oraz rodziny adopcyjnej jako najbardziej właściwej
formy opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych (działanie 1.5.2) zajmowało się
29 podmiotów (90,6%), w tym miasta na prawach powiatu, powiaty, parasolowa organizacja
pozarządowa i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym poprzez budowanie sieci wsparcia, grup samopomocowych,
grup wsparcia, poradnictwa wspierało (działanie 1.5.3) 28 podmiotów (87,5%), a były to: miasta na
prawach powiatu i powiaty.
Programy usamodzielniania na rzecz osób opuszczających różne formy pieczy zastępczej realizowało
(działanie 1.5.4) 28 podmiotów (87,5%), w tym miasta na prawach powiatu i powiaty.
Działanie 1.5.5 czyli propagowanie dobrych praktyk kierowanych do rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka wdrażały 102 podmioty (61,4%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty.
Działaniem 1.5.6 związanym z prowadzeniem doskonalenia zawodowego kadr jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego i/lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub placówek wsparcia dziennego i/lub organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej i/lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i/lub ośrodków adopcyjnych
zajmowało się 121 podmiotów (69,5%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, 2 uczelnie
humanistyczne/ ekonomiczne i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Współpracę z sektorem pozarządowym działającym na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej
w przedmiocie realizacji zadań publicznych z tego zakresu (działanie 1.5.7) prowadziły 72 (43,1%)
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, parasolowa organizacja pozarządowa i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania ujęte w tym kierunku były realizowane.
Tabela 7. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.5. Wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.5.1

Realizacja zadań służących wspieraniu rodzin
przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, w tym przeciwdziałających
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej lub
umożliwiających powrót dzieci do rodzin, w tym
prowadzenie asystentury rodzinnej

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, Kuratorium
Oświaty w Katowicach,
organizacje pozarządowe
i inne

167

152

15

1.5.2

Promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz rodzin adopcyjnych jako najbardziej
właściwych form opieki nad dzieckiem
pozbawionym opieki rodziców biologicznych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

32

29

3

17

1.5.3

Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej
(rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka),
w tym budowanie sieci wsparcia, grup
samopomocowych, grup wsparcia, poradnictwa

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

32

28

4

1.5.4

Realizowanie programów usamodzielniania na
rzecz osób opuszczających różne formy pieczy
zastępczej

JST, Samorząd Województwa

32

28

4

1.5.5

Propagowanie dobrych praktyk kierowanych do
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

166

102

64

1.5.6

Doskonalenie zawodowe kadr jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego,
regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych, placówek opiekuńczowychowawczych, placówek wsparcia dziennego,
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
ośrodków adopcyjnych oraz podmiotów, którym
zlecono realizację zadań w w/w zakresie

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

174

121

53

1.5.7

Współpraca z sektorem pozarządowym
działającym na rzecz wspierania rodziny i pieczy
zastępczej w przedmiocie realizacji zadań
publicznych z tego zakresu

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

72

95

Kierunek działań:
1.6. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin w województwie śląskim.
Badania dotyczące problematyki rodziny, we współpracy ze środowiskami naukowymi (działanie 1.6.1)
realizowało 20 podmiotów (11,5% wszystkich potencjalnych realizatorów). Były to: gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty oraz 4 uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne.
Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło upowszechniania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych
z problematyką rodziny (działanie 1.6.2). Zadanie to realizowało 105 podmiotów (60,3% realizatorów),
w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
W okresie objętym monitoringiem 29 podmiotów (17,4% potencjalnych realizatorów) tj. gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, parasolowa organizacja pozarządowa i Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego opracowało i wydało co najmniej 1 publikację i/lub wysyłało co
najmniej 1 newsletter z obszaru polityki społecznej, w tym polityki rodzinnej (działanie 1.6.3).
Strony internetowe dotyczące problematyki rodziny (działanie 1.6.4) prowadziły 44 podmioty (26,5%),
w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego i parasolowa organizacja pozarządowa.
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Na pytanie Czy formułowano rekomendacje związane z prowadzeniem polityki prorodzinnej i/lub
opiniowano krajowe, regionalne i lokalne dokumenty programowe dot. rodziny i/lub uczestniczono
w zespołach zadaniowych, merytorycznych, eksperckich i doradczych dotyczących polityki
prorodzinnej? (działanie 1.6.5) odpowiedziało 174 potencjalnych realizatorów, w tym 31 - pozytywnie
(17,8%) i 143 – negatywnie. W realizacji tego zadania uczestniczyły gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i 4 uczelnie humanistyczne/
ekonomiczne.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
Tabela 8. Realizacja działań ujętych w kierunku 1.6. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin
w województwie śląskim.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1.6.1

Prowadzenie badań dotyczących problematyki
rodziny, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego przy współpracy
środowisk naukowych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, środowiska
naukowe

174

20

154

1.6.2

Upowszechnianie oraz wymiana wiedzy
i doświadczeń związanych z problematyką
rodziny, w tym organizacja konferencji,
seminariów, spotkań, wydarzeń o charakterze
lokalnym i regionalnym

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, środowiska
naukowe

174

105

69

1.6.3

Opracowywanie i wydawanie publikacji,
newsletterów dotyczących z obszaru polityki
społecznej, w tym polityki rodzinnej

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

167

29

138

1.6.4

Prowadzenie lokalnych i regionalnych stron
internetowych dotyczących problematyki rodziny

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

166

44

122

1.6.5

Formułowanie rekomendacji, związanych
z prowadzeniem polityki prorodzinnej.
Opiniowanie krajowych, regionalnych i lokalnych
dokumentów programowych dotyczących
rodziny. Uczestnictwo w zespołach zadaniowych,
merytorycznych, eksperckich i doradczych
dotyczących polityki prorodzinnej

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, środowiska
naukowe

174

31

143

Reasumując, dla celu strategicznego 1 Tworzenie warunków do powstawania i właściwego
funkcjonowania rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza
osobom zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej wyznaczono 6 kierunków i 37 działań
strategicznych i w okresie objętym badaniami wszystkie były realizowane.
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3.2. Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób
starszych w życiu społecznym, w tym zawodowym

W celu strategicznym 2 Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym, w tym zawodowym określono 4 kierunki i 18 działań strategicznych. Jako potencjalni
realizatorzy działań zawartych w tym celu zostały wskazane:
1) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty),
2) Samorząd Województwa Śląskiego,
3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
4) Uniwersytety trzeciego wieku,
5) Instytucje rynku pracy,
6) Narodowy Fundusz Zdrowia,
7) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
9) Organizacje pozarządowe i inne,
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od potencjalnych realizatorów została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 9. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 2.
Potencjalni realizatorzy

Wysłane

Otrzymane

Stopa zwrotu

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Pełnomocnik ds.
Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej
Samorząd Województwa Śląskiego - Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego
Uniwersytet trzeciego wieku
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Powiatowe urzędy pracy
Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki
w Katowicach
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
Parasolowa organizacja pracodawców
Parasolowa organizacja pozarządowa

148
19
17

134
17
13

91%
89%
76%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

54
1
29

14
1
31

26%
100%
94%

1

1

100%

1

1

100%

1
3

3
1

33%
33%
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W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
Kierunek działań:
2.1. Wspieranie i wzmacnianie potencjału osób starszych oraz aktywnego ich uczestnictwa
w życiu społecznym.
Działanie 2.1.1 związane ze wspieraniem rozwiązań zwiększających motywację seniorów do
aktywności fizycznej i wyboru zachowań prozdrowotnych wdrażały 152 podmioty (84,0% potencjalnych
realizatorów), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, uniwersytety trzeciego wieku,
przedstawiciel organizacji pozarządowych, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych
i Równych Szans oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Inicjowaniem działań na rzecz rozwoju wolontariatu oraz aktywności obywatelskiej osób starszych
(działaniem 2.1.2) zajmowały się 104 podmioty (57,8%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu,
powiaty, 14 uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz
Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans.
Działanie 2.1.3 dotyczące propagowania idei uczenia się przez całe życie i/lub wspierania
innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego osób starszych wdrażało
111 podmiotów (61,7%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, 14 uniwersytetów trzeciego
wieku, przedstawiciel organizacji pozarządowych, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji
Pozarządowych i Równych Szans oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Inicjatywy przyspieszające rozwój „srebrnej gospodarki” wspierało (działanie 2.1.4) 29 podmiotów
(14,8% objętych badaniem monitoringowym). Wśród nich znalazły się: gminy, miasta na prawach
powiatu, powiaty, 10 powiatowych urzędów pracy, przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans oraz Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W okresie objętym monitoringiem nie podjęto działania 2.1.5 dotyczącego utworzenia Regionalnej
Księgi Dobrych Praktyk w zakresie polityki gerontospołecznej.
Z kolei Samorząd Województwa Śląskiego, w okresie objętym monitoringiem wdrożył działanie 2.1.6 powołał radę ekspertów i/lub radę ds. polityki senioralnej, czyli Śląską Radę ds. Seniorów.
Podsumowując, 5 na 6 działań przewidzianych w tym kierunku było realizowanych.
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Tabela 10. Realizacja działań ujętych w kierunku 2.1. Wspieranie i wzmacnianie potencjału osób
starszych oraz aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.
Działania

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

2.1.1

Wspieranie rozwiązań zwiększających
motywację seniorów do aktywności fizycznej
i wyboru zachowań prozdrowotnych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

181

152

29

2.1.2

Inicjowanie działań na rzecz rozwoju
wolontariatu oraz aktywności obywatelskiej
osób starszych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, UTW, organizacje
pozarządowe i inne

180

104

76

2.1.3

Propagowanie idei uczenia się przez całe
życie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań
na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego
i społecznego osób starszych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

180

111

69

2.1.4

Wspieranie inicjatyw przyspieszających
rozwój „srebrnej gospodarki”

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne, instytucje
rynku pracy

196

29

167

2.1.5

Utworzenie Regionalnej Księgi Dobrych
Praktyk w zakresie polityki gerontospołecznej

Samorząd Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe i inne

1

0

1

2.1.6

Powołanie rady ekspertów/ rady ds. polityki
senioralnej przy marszałku jako organu
doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego
w sprawach dotyczących osób starszych

Samorząd Województwa Śląskiego

1

1

0

Kierunek działań:
2.2. Identyfikacja, łagodzenie, zapobieganie i przeciwdziałanie barierom utrudniającym
pełnoprawne życie osób starszych w społeczeństwie.
Pierwsze działanie (2.2.1) określone w ramach tego kierunku dotyczy diagnozowania i monitorowania
ograniczeń psychospołecznych, ekonomicznych i zdrowotnych w funkcjonowaniu osób starszych.
Zadanie to było realizowane przez 56 podmiotów (32,4%) - gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty,
5 uczelni humanistycznych/ ekonomicznych oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych.
System informacji przestrzennej poprawiający dostępność do informacji przydatnych osobom starszym
stworzyły (działanie 2.2.2) 64 podmioty (35,8%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty,
11 uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób starszych wspierało (działanie 2.2.3) 114
podmiotów (64,0%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty oraz 13 uniwersytetów trzeciego
wieku.
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3 spośród 164 potencjalnych realizatorów (1,8%) inspirowało działania na rzecz włączenia miast
województwa śląskiego do Światowej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO i Europejskiej
Sieci Zdrowych Miast WHO (działanie 2.2.4). Były to dwie gminy i jedno miasto na prawach powiatu.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
Tabela 11. Realizacja działań ujętych w kierunku 2.2. Identyfikacja, łagodzenie, zapobieganie
i przeciwdziałanie barierom utrudniającym pełnoprawne życie osób starszych w społeczeństwie.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

2.2.1

Diagnozowanie i monitorowanie ograniczeń
psychospołecznych, ekonomicznych
i zdrowotnych w funkcjonowaniu osób starszych

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, organizacje
pozarządowe i inne, wyższe
uczelnie

173

56

117

2.2.2

Stworzenie systemu informacji przestrzennej
poprawiającego dostępność do informacji
przydatnych osobom starszym

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, organizacje
pozarządowe i inne, UTW

179

64

115

2.2.3

Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia
wykluczenia cyfrowego osób starszych

JST, organizacje pozarządowe
i inne, UTW

178

114

64

2.2.4

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

JST

164

3

161

Kierunek działań:
2.3. Kształtowanie wizerunku osób starszych i poprawa relacji międzygeneracyjnych.
Pierwsze działanie przewidziane w ramach tego kierunku dotyczyło prowadzenia kampanii społecznych
upowszechniających wizerunek osób starszych i starości jako naturalnego, zróżnicowanego
i wartościowego etapu życia (działanie 2.3.1). Zadanie to wdrażało 39 podmiotów, co stanowiło 23,5%
potencjalnych realizatorów, którzy wzięli udział w badaniach. Były to: gminy, miasta na prawach
powiatu, powiaty, Samorząd Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Na pytanie Czy stymulowano i upowszechniano inicjatywy służące poprawie relacji
międzypokoleniowych i przeciwdziałaniu ageizmowi? (działanie 2.3.2) pozytywnie odpowiedziało 76
podmiotów (45,8%). Twierdzące odpowiedzi uzyskano od gmin, miast na prawach powiatu, powiatów,
Pełnomocnika Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans oraz przedstawiciela
organizacji pozarządowych.
Wychowanie do starości wspierało (działanie 2.3.3) 56 podmiotów (31,1%), w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty, 13 uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawiciel organizacji
pozarządowych.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
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Tabela 12. Realizacja działań ujętych w kierunku 2.3. Kształtowanie wizerunku osób starszych
i poprawa relacji międzygeneracyjnych.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

2.3.1

Prowadzenie kampanii społecznych
upowszechniających wizerunek osób
starszych i starości jako naturalnego,
zróżnicowanego i wartościowego etapu życia

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje pozarządowe
i inne

166

39

127

2.3.2

Stymulowanie i upowszechnianie inicjatyw
służących poprawie relacji
międzypokoleniowych i przeciwdziałaniu
ageizmowi

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, organizacje pozarządowe i inne

166

76

90

2.3.3

Wspieranie wychowania do starości

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, organizacje pozarządowe i inne,
UTW

180

56

124

Kierunek działań:
2.4. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
Pierwsze działanie zaplanowane w tym kierunku dotyczyło inicjowania działań na rzecz powstawania
klastra gerontologicznego (działanie 2.4.1). Zadanie to realizowało 9 podmiotów: 4 gminy,
1 miasto na prawach powiatu, 1 powiat oraz 3 uniwersytety trzeciego wieku.
Wspólne aktywności pozwalające w nowatorski sposób rozwiązywać problemy osób starszych
w środowisku zamieszkania w oparciu o koprodukcję upowszechniało (działanie 2.4.2) 66 podmiotów
(39,8%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel organizacji
pozarządowych. 100 jednostek samorządu terytorialnego nie prowadziło takich działań.
19 potencjalnych realizatorów (11,5%) opracowało i wspierało programy wspomagania opiekunów
rodzinnych i opiekunów nieformalnych (działanie 2.4.3). Były to: gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Na pytanie Czy realizowano działania mające na celu poprawę dostępu do technik wspomagających
osoby starsze i upowszechnianie teleopieki? (działanie 2.4.4) odpowiedziało twierdząco 25 podmiotów
(14,9%). Zadanie to realizowały: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Narodowy Fundusz
Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Potencjalnym realizatorem ostatniego działania określonego w tym kierunku był Samorząd
Województwa Śląskiego. Na pytanie Czy podnoszono jakość usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych
poprzez wspieranie rozwoju profesjonalnej kadry zajmującej się opieką nad seniorami? (działanie
2.4.5) pozytywnie odpowiedziały dwa wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Podsumowując, wszystkie działania określone w tym kierunku były realizowane.
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Tabela 13. Realizacja działań ujętych w kierunku 2.4. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb
starzejącego się społeczeństwa.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

2.4.1

Inicjowanie działań na rzecz powstawania
klastra gerontologicznego

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, organizacje pozarządowe i
inne

180

9

171

2.4.2

Upowszechnianie - w oparciu o koprodukcję2
- wspólnych aktywności pozwalających
w nowatorski sposób rozwiązywać problemy
osób starszych w środowisku zamieszkania

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, organizacje pozarządowe i
inne

166

66

100

2.4.3

Opracowywanie i wspieranie programów
wspomagania opiekunów rodzinnych
i opiekunów nieformalnych

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST

165

19

146

2.4.4

Poprawa dostępu do technik
wspomagających osoby starsze
i upowszechnianie teleopieki

JST, NFZ, PFRON, organizacje
pozarządowe i inne, podmioty
gospodarcze

168

25

143

2.4.5

Podnoszenie jakości usług opiekuńczopielęgnacyjnych poprzez wspieranie rozwoju
profesjonalnej kadry zajmującej się opieką
nad seniorami

Samorząd Województwa Śląskiego

2

2

0

W celu strategicznym 2 Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym, w tym zawodowym określono 4 kierunki i 18 działań strategicznych. W okresie objętym
monitoringiem wszystkie, z wyjątkiem jednego, działania były realizowane. Nie podjęto działania 2.1.5.
dotyczącego utworzenia Regionalnej Księgi Dobrych Praktyk w zakresie polityki gerontospołecznej. .

Koprodukcja jest typem partycypacji publicznej występującej na poziomie operacyjnym. Jej istotą jest udział obywateli
w procesie dostarczania usług, z których sami korzystają.
2
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3.3. Cel strategiczny 3: Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym oraz zawodowym

W celu strategicznym 3 Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym oraz zawodowym określono 5 kierunków i 30 działań strategicznych. Jako potencjalni
realizatorzy działań zawartych w tym celu zostali wskazani:
1) Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, miasto na prawach powiatu i powiat),
2) Śląski Urząd Wojewódzki,
3) Samorząd Województwa Śląskiego,
4) Kuratorium Oświaty w Katowicach,
5) Uczelnie wyższe,
6) Instytucje rynku pracy,
7) Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
8) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
9) Organizacje pozarządowe i inne,
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od potencjalnych realizatorów została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 14. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 3.
Potencjalni realizatorzy

Wysłane

Otrzymane

Stopa zwrotu

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Pełnomocnik ds.
Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Edukacji
i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział
Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Powiatowe urzędy pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
Organizacja pracodawców
Kuratorium Oświaty w Katowicach

148
19
17
1

134
17
13
1

91%
89%
76%
100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1
29

1
31

100%
94%

1

1

100%

1
1

3
1

33%
100%
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Wyższe uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne
Wyższe uczelnie techniczne
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
Parasolowa organizacja pozarządowa

21
4
6
3

8
3
5
1

38%
75%
83%
33%

W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
Kierunek działań:
3.1. Kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających kreowaniu środowiska przyjaznego
osobom niepełnosprawnym.
Na pytanie Czy realizowano akcje informacyjno-promocyjne nt. niepełnosprawności? (działanie 3.1.1)
odpowiedziało twierdząco 77 potencjalnych realizatorów (46,4%), w tym gminy, miasta na prawach
powiatu i powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Działania związane z organizowaniem akcji edukacyjno-informacyjnych w społeczności lokalnej, np. dni
godności, sąsiada, święta ulicy, pikników itp.(3.1.2) realizowało 112 podmiotów (67,1%), w tym: gminy,
miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Szkolenia antydyskryminacyjne dla uczniów i studentów organizowało (działanie 3.1.3) 65 podmiotów
(36,5%), a były to: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji
Pozarządowych i Równych Szans, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 3 uczelnie humanistyczne/
ekonomiczne.
Wspieraniem wolontariatu i realizowaniem praktyk w instytucjach pomocy i integracji społecznej
(działaniem 3.1.4) zajmowało się 75 podmiotów (45,2%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans oraz przedstawiciel
organizacji pozarządowych.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 15. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 3.1. Kształtowanie postaw prospołecznych
sprzyjających kreowaniu środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
Działanie

3.1.1

3.1.2

Realizacja akcji informacyjno-promocyjnych
nt. niepełnosprawności na poziomie JST
i województwa
Organizacja akcji edukacyjnoinformacyjnych w społeczności lokalnej, np.
dni godności, sąsiada, święto ulicy, pikniki
itp.

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, organizacje pozarządowe i inne

166

77

89

Samorząd Województwa Śląskiego,
JST, PFRON, organizacje
pozarządowe i inne

167

112

55
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3.1.3

Organizacja szkoleń
antydyskryminacyjnych dla uczniów
i studentów

JST, Pełnomocnik ds. Organizacji
Pozarządowych i Równych Szans,
Kuratorium Oświaty, wyższe
uczelnie, organizacje pozarządowe
i inne

178

65

113

3.1.4

Wspieranie wolontariatu i realizowania
praktyk w instytucjach pomocy i integracji
społecznej

JST, Pełnomocnik ds. Organizacji
Pozarządowych i Równych Szans,
organizacje pozarządowe i inne

166

75

91

Kierunek działań:
3.2. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do edukacji.
Na pytanie Czy opracowano mapy optymalnej sieci placówek specjalnych i integracyjnych? (działanie
3.2.1) odpowiedziało 167 potencjalnych realizatorów. Pozytywne odpowiedzi uzyskano od 11
podmiotów (6,6%) - gmin, miast na prawach powiatu i Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Na potencjalnego realizatora działania 3.2.2, czyli inicjowania działań na rzecz zwiększenia
dostępności specjalistycznego sprzętu niezbędnego w edukacji dziecka niepełnosprawnego zostały
wyznaczone organizacje pozarządowe i inne. Zadania tego nie realizował jedyny przedstawiciel
organizacji pozarządowych, jaki brał udział w badaniach (co jednak nie oznacza, że zadania tego nie
realizowały inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych).
Działanie 3.2.3 związane z zapewnieniem funkcjonowania w placówkach specjalnych doradców
zawodowych opracowujących indywidualne plany rozwoju zawodowego uczniów niepełnosprawnych
realizowało 29 podmiotów (14,9%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Kuratorium
Oświaty w Katowicach oraz 1 powiatowy urząd pracy.
Promowaniem idei asystenta edukacyjnego i/lub tworzeniem staży dla asystentów edukacyjnych
(działaniem 3.2.4) zajmowało się 31 potencjalnych realizatorów (15,8%), w tym: gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty oraz 2 powiatowe urzędy pracy.
Na pytanie Czy wspierano informacyjnie i technicznie pozyskiwanie przez JST funduszy na
dokształcanie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym?
(działanie 3.2.5) udzieliło odpowiedzi 168 potencjalnych realizatorów, w tym twierdząco odpowiedziało
85 (51,0%): gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Z kolei staże zawodowe i/lub staże absolwenckie i/lub praktyki dla osób z niepełnosprawnością
organizowało (działanie 3.2.6) 87 potencjalnych realizatorów (43,9%), w tym gminy, miasta na prawach
powiatu i powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz 26 powiatowych urzędów pracy.
Podsumowując, w ramach kierunku 3.2. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do edukacji
5 na 6 działań było realizowanych.
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Tabela 16. Realizacja działań ujętych w kierunku 3.2. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych
do edukacji.
Działanie

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Opracowanie mapy optymalnej sieci
placówek specjalnych i integracyjnych.
Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia
dostępności specjalistycznego sprzętu
niezbędnego w edukacji dziecka
niepełnosprawnego
Zapewnienie funkcjonowania - w placówkach
specjalnych - doradców zawodowych
opracowujących indywidualne plany rozwoju
zawodowego uczniów niepełnosprawnych

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

Kuratorium Oświaty, JST,
Samorząd Województwa
Śląskiego

167

11

156

Organizacje pozarządowe i
inne

1

0

1

JST, Kuratorium Oświaty, PUP

195

29

166

196

31

165

3.2.4

Promowanie idei asystenta edukacyjnego,
tworzenie staży dla asystentów edukacyjnych

Samorząd Województwa
Śląskiego (w zakresie
promowania), JST, PUP (w
zakresie tworzenia staży)

3.2.5

Wsparcie informacyjne i techniczne
pozyskiwania przez JST funduszy na
dokształcanie nauczycieli szkół
ogólnodostępnych w zakresie pracy
z uczniem niepełnosprawnym.

Samorząd Województwa
Śląskiego, Kuratorium Oświaty,
JST

168

85

83

3.2.6

Organizacja w instytucjach administracji
rządowej i samorządowej staży zawodowych
i absolwenckich oraz praktyk dla osób
z niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Śląski
Urząd Wojewódzki, urzędy
miast i gmin oraz starostwa
powiatowe, PUP

198

87

111

Kierunek działań:
3.3. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do informacji.
Jedynym potencjalnym realizatorem czterech działań ujętych w powyższym kierunku jest Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W okresie objętym
monitoringiem realizował 3 poniższe działania:
 działanie 3.3.1 Utworzenie wojewódzkiej powszechnie dostępnej bazy danych integrującej
informacje z wielu wąskozakresowych baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych (praw i ich
realizacji, możliwości wsparcia itp.);
 działanie 3.3.2 Rozpowszechnianie informacji na temat istniejących baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych;
 działanie 3.3.3 Systematyczne aktualizowanie istniejących baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych.
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Z kolei działanie 3.3.4 Prowadzenie systematycznych badań nad problemami, potrzebami
i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz udostępnianie wyników
w wojewódzkiej bazie danych nie było prowadzone.
Podsumowując, w okresie objętym monitoringiem 3 z 4 działań przewidzianych w ramach tego kierunku
były wdrażane.
Tabela 17. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 3.3. Poprawa dostępności osób
niepełnosprawnych do informacji.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

3.3.1

Utworzenie wojewódzkiej powszechnie dostępnej
bazy danych integrującej informacje z wielu
wąskozakresowych baz danych dotyczących osób
niepełnosprawnych (praw i ich realizacji, możliwości
wsparcia itp.)

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

1

0

3.3.2

Rozpowszechnianie informacji na temat istniejących
baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

1

0

3.3.3

Systematyczne aktualizowanie istniejących baz
danych dotyczących osób niepełnosprawnych

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

1

0

3.3.4

Prowadzenie systematycznych badań nad
problemami, potrzebami i oczekiwaniami osób
niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz
udostępnianie wyników w wojewódzkiej bazie danych

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

0

1

Kierunek działań:
3.4. Poprawa zatrudnienia
niepełnosprawnych.

i

wzmacnianie

aktywizacji

społeczno-zawodowej

osób

Na pytanie Czy zapewniono finansowanie i organizację staży zawodowych i absolwenckich oraz praktyk
dla osób z niepełnosprawnością, jako formy aktywizacji zawodowej? (działanie 3.4.1) odpowiedziało
167 potencjalnych realizatorów, w tym 52 podmioty (31,1%) pozytywnie. Powyższe zadanie realizowały:
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - Oddział Śląski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Działania służące wzrostowi wiedzy pracodawców nt. zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnością
i rozliczania SODiR podejmowało (działanie 3.4.2) 34 podmiotów (20,5%), w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski
oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Działania nie realizowały 132 jednostki samorządu terytorialnego.
Działanie 3.4.3, czyli akcje informacyjne nt. zawodowego potencjału osób niepełnosprawnych
organizowały 4 wyznaczone do tego zadania podmioty (100,0%) tj. Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski oraz
przedstawiciel organizacji pozarządowych.
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Powstawanie podmiotów ekonomii społecznej, w tym: spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności
zawodowej wspierały (działanie 3.4.4) 73 podmioty (36,3%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski, 5 ośrodków wsparcia
ekonomii społecznej oraz 13 powiatowych urzędów pracy.
W realizowanie działań mających na celu intensyfikację zatrudniania osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych (działanie 3.4.5) zaangażowane były 42 podmioty (25,1%) tj. gminy, miasta
na prawach powiatu i powiaty oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 18. Realizacja działań ujętych w kierunku 3.4. Poprawa zatrudnienia i wzmacnianie aktywizacji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

3.4.1

Zapewnienie finansowania i organizacja staży
zawodowych i absolwenckich oraz praktyk dla osób
z niepełnosprawnością, jako formy aktywizacji
zawodowej, w tym organizacja miejsc stażowych
w samorządach i jednostkach samorządu
terytorialnego oraz podmiotach ekonomii społecznej

Samorząd Województwa
Śląskiego, PFRON, JST

167

52

115

3.4.2

Podejmowanie działań służących wzrostowi wiedzy
pracodawców nt. zasad zatrudniania osób
z niepełnosprawnością i rozliczania SODiR

Samorząd Województwa
Śląskiego, PFRON, JST

166

34

132

3.4.3

Organizowanie akcji informacyjnych na temat
zawodowego potencjału osób niepełnosprawnych

PFRON, organizacje
pozarządowe i inne,
Samorząd Województwa
Śląskiego

4

4

0

3.4.4

Wspieranie powstawania podmiotów ekonomii
społecznej, w tym: spółdzielni socjalnych i Zakładów
Aktywności Zawodowej

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, PUP,
PFRON

201

73

128

3.4.5

Intensyfikacja zatrudniania osób niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego

167

42

125

Kierunek działań:
3.5. Integrowanie i inicjowanie działań różnych podmiotów w zakresie wzmacniania wsparcia
i uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych.
Na pytanie Czy tworzono warunki do lepszej wymiany informacji oraz współpracy
międzyinstytucjonalnej w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie gminy,
powiatu, województwa? (działanie 3.5.1) odpowiedziało 166 potencjalnych realizatorów, w tym 84
podmiotów (50,6%) – pozytywnie. Powyższe zadanie realizowały: gminy, miasta na prawach powiatu,
powiaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski.
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Działanie 3.5.2, czyli włączanie osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej sprawności
w planowanie i realizację programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowało
57 podmiotów (34,5%), w tym: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty oraz Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Techniki projektowania uniwersalnego i szerokie konsultacje społeczne i/lub audyt społeczny obiektów
użyteczności publicznej pod kątem ich dostępności dla osób o ograniczonej sprawności stosowało
(działanie 3.5.3) 38 podmiotów (21,5%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, 1 uczelnia
humanistyczna/ ekonomiczna oraz 1 uczelnia techniczna.
Działania 3.5.4 a) związanego ze zwiększaniem dostępności usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
dla osób z niepełnosprawnością poprzez utworzenie standardu pracy asystenta osoby
z niepełnosprawnością, w tym opracowaniem zasad przygotowania samych osób
z niepełnosprawnością do pełnienia roli asystenta osoby niepełnosprawnej podjął się jeden z trzech
potencjalnych realizatorów - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Działanie 3.5.4 b), związane ze zwiększaniem dostępności usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
dla osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie samorządów w zakresie pozyskiwania środków na
finansowanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej wdrażało 28 podmiotów (16,8%), w tym gminy,
miasta na prawach powiatu, powiaty, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - Oddział Śląski.
Potencjalnym realizatorem działania 3.5.5 Tworzenie warunków do maksymalnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, w tym korzystania z instytucji kultury, sportu itp. był Samorząd
Województwa Śląskiego, a działanie wdrażały Wydział Edukacji i Nauki, Wydział Gospodarki, Turystyki
i Sportu oraz Wydział Kultury.
Strategię powoływania placówek w środowiskach cechujących się szczególnie niskim wskaźnikiem
miejsc w: ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,
środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej opracowało (działanie 3.5.6)
6 gmin, miast na prawach powiatu i powiatów na 166 potencjalnych realizatorów (3,6% badanych).
Algorytm tworzenia liczby mieszkań chronionych/ treningowych w poszczególnych dzielnicach miast na
prawach powiatu/powiatach ziemskich opracowało (działanie 3.5.7) 5 (3,0% potencjalnych
realizatorów) miast na prawach powiatu i powiatów.
Z kolei działanie 3.5.8 mające na celu znalezienie długookresowych źródeł finansowania tworzenia
i utrzymania mieszkań chronionych i treningowych, uwzględniających środki budżetowe, środki
prywatne, w tym opłaty wnoszone przez osoby korzystające z mieszkań chronionych i treningowych
wdrażało 20 podmiotów, w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty.
Ideę partnerstwa społecznego wśród organów samorządowych propagowały (działanie 3.5.9)
74 (44,8%) gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty.
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Promowaniem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
w województwie śląskim (działanie 3.5.10) zajmował się wskazany w dokumencie podmiot – Samorząd
Województwa Śląskiego – a w jego imieniu - Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych
i Równych Szans oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
W okresie objętym monitoringiem 69 podmiotów poprawiło dostępność osób niepełnosprawnych do
transportu publicznego (działanie 3.5.11). Realizatorem tego działania było 68 gmin, miast na prawach
powiatu i powiatów oraz Samorząd Województwa Śląskiego - Koleje Śląskie (41,8% podmiotów).
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 19. Realizacja działań ujętych w kierunku działania 3.5. Integrowanie i inicjowanie działań
różnych podmiotów w zakresie wzmacniania wsparcia i uczestnictwa społecznego osób
niepełnosprawnych.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

3.5.1

Tworzenie warunków do lepszej wymiany
informacji oraz współpracy międzyinstytucjonalnej
w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na poziomie gminy, powiatu,
województwa

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, PFRON

166

84

82

3.5.2

Włączanie osób z niepełnosprawnością oraz osób
o ograniczonej sprawności w planowanie
i realizację programów rewitalizacji (komponent
społeczny i inwestycyjny) w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

57

108

3.5.3

Stosowanie technik projektowania uniwersalnego
i szerokich konsultacji społecznych/ audytu
społecznego obiektów użyteczności publicznej pod
kątem dostępności obiektów dla osób
o ograniczonej sprawności – likwidacja barier
architektonicznych.

Wyższe uczelnie, firmy
architektoniczne, Samorząd
Województwa Śląskiego,
JST

177

38

139

3.5.4 a

Zwiększenie dostępności usługi asystenta osoby
niepełnosprawnej dla osób z niepełnosprawnością
poprzez:
 utworzenie standardu pracy asystenta osoby
z niepełnosprawnością, w tym opracowania
zasad przygotowania samych osób
z niepełnosprawnością do pełnienia roli
asystenta osoby niepełnosprawnej;

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, PFRON

3

1

2

3.5.4 b

Zwiększenie dostępności usługi asystenta osoby
niepełnosprawnej dla osób z niepełnosprawnością
poprzez:
 wsparcie samorządów w zakresie pozyskiwania
środków na finansowanie usługi asystenta osoby
niepełnosprawnej

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST, PFRON

167

28

139
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3.5.5

Tworzenie warunków do maksymalnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, w tym korzystania z instytucji kultury,
sportu itp.

Samorząd Województwa
Śląskiego

4

3

1

3.5.6

Opracowanie strategii powoływania placówek
w środowiskach cechujących się szczególnie
niskim wskaźnikiem miejsc w:
 ośrodkach wczesnej interwencji;
 ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczych;
 środowiskowych domach samopomocy;
 domach pomocy społecznej

Śląski Urząd Wojewódzki,
Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

166

6

160

3.5.7

Opracowanie algorytmu tworzenia liczby mieszkań
chronionych/ treningowych w poszczególnych
dzielnicach miast na prawach powiatu oraz
powiatach ziemskich

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

5

160

3.5.8

Poszukiwanie długookresowych źródeł
finansowania tworzenia i utrzymania mieszkań
chronionych i treningowych, uwzględniających
środki budżetowe, środki prywatne, w tym opłaty
wnoszone przez osoby korzystające z mieszkań
chronionych i treningowych

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

20

145

3.5.9

Propagowanie idei partnerstwa społecznego wśród
organów samorządowych

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

74

91

3.5.10

Promocja informacji o organizacjach
pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w województwie śląskim

Samorząd Województwa
Śląskiego

2

2

0

3.5.11

Poprawa dostępności do transportu publicznego
osób niepełnosprawnych

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

69

96

W celu strategicznym 3 Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz
zawodowym określono 5 kierunków i 30 działań strategicznych. W okresie objętym monitoringiem, czyli
od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku wszystkie działania, z wyjątkiem dwóch - działania
3.2.2 Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności specjalistycznego sprzętu niezbędnego
w edukacji dziecka niepełnosprawnego oraz działania 3.3.4 Prowadzenie systematycznych badań nad
problemami, potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz
udostępnianie wyników w wojewódzkiej bazie danych były realizowane. W przypadku pierwszego
z nich wyznaczonymi realizatorami były organizacje pozarządowe i inne, co oznacza, że zadanie to
mogło zostać wdrożone przez inną organizację pozarządową niż ta, która brała udział w badaniach
monitoringowych. W przypadku drugiego działania – wyznaczonym realizatorem był Samorząd
Województwa Śląskiego.
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3.4. Cel strategiczny 4: Poprawa warunków i jakości życia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych.
W celu strategicznym 4 Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych określono 9 kierunków i 30 działań strategicznych. Jako
potencjalni realizatorzy działań zawartych w tym celu zostali wskazani:
1) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty),
2) Samorząd Województwa Śląskiego,
3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
4) Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans,
5) Instytucje rynku pracy,
6) Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
7) Organizacje pozarządowe i inne,
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od potencjalnych realizatorów została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 20. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 4.
Potencjalni realizatorzy

Wysłane

Otrzymane

Stopa zwrotu

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Pełnomocnik ds.
Organizacji Pozarządowych i Równych Szans
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Edukacji
i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział
Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Powiatowe urzędy pracy
Organizacja pracodawców
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
Parasolowa organizacja pozarządowa

148
19
17

134
17
13

91%
89%
76%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100%

1
29
1
6
3

1
31
3
5
1

100%
94%
33%
83%
33%

W dalszej części rozdziału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
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Kierunek działań:
4.1. Kompleksowa diagnoza warunków oraz jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych.
Realizatorem działania 4.1.1 związanego z prowadzeniem badań dot. zjawiska wykluczenia
społecznego w województwie śląskim był – w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego - Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Utworzeniem mapy potrzeb i zasobów identyfikujących obszary ubóstwa w województwie śląskim
(działaniem 4.1.2) zajmowały się 22 podmioty (13,4%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty oraz Samorząd Województwa Śląskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Działanie 4.1.3 Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy gminami, powiatami i samorządem
województwa a organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy warunków życia osób wykluczonych
społecznie realizowały 93 podmioty (56,0%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty,
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Z kolei monitoring, ewaluację i ocenę działań podejmowanych w ramach badania warunków oraz
jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem i społecznie wykluczonych prowadził (działanie 4.1.4),
wskazany w dokumencie realizator tego działania, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Reasumując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 21. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.1. Kompleksowa diagnoza warunków oraz
jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

4.1.1

Prowadzenie badań dot. zjawiska wykluczenia
społecznego w województwie śląskim

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

1

0

Utworzenie map potrzeb i zasobów identyfikujących
obszary ubóstwa w województwie śląskim

Samorząd Województwa
Śląskiego, ROPS, JST

165

22

143

Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy
gminami, powiatami i samorządem województwa
a organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy
warunków życia osób wykluczonych społecznie

Samorząd Województwa
Śląskiego, ROPS, JST

166

93

73

Monitoring, ewaluacja i ocena działań podejmowanych
w ramach badania warunków oraz jakości życia osób
zagrożonych wykluczeniem i społecznie wykluczonych

Samorząd Województwa
Śląskiego, ROPS

1

1

0
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Kierunek działań:
4.2. Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków życia osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowanie działań na rzecz osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością.
Na pytanie czy opracowano program wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
i społecznie wykluczonych, w tym osób bezdomnych? (działanie 4.2.1) twierdząco odpowiedziało 56
podmiotów, w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
Wzmacnianiem działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub
przeżywających trudności (działaniem 4.2.2) zajmowały się 134 podmioty, w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 22. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.2. Wspieranie programów i inicjatyw
z zakresu poprawy warunków życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podejmowanie działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.2.1

Tworzenie programów wsparcia dla osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie
wykluczonych, w tym osób bezdomnych

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego

165

56

109

4.2.2

Wzmacnianie działań profilaktycznych skierowanych do
dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub
przeżywających trudności (w tym rozwój rodzinnych form
pieczy zastępczej)

JST, Samorząd
Województwa Śląskiego,
ROPS

165

134

31

Kierunek działań:
4.3. Zmniejszenie poziomu bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego poprzez tworzenie
warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
Pierwsze działanie (4.3.1) przewidziane w ramach tego kierunku, czyli diagnozowanie i monitorowanie
sytuacji na rynku pracy realizowało 129 podmiotów (66,5%), a były to: gminy, powiaty, miasta na
prawach powiatu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 26 powiatowych urzędów pracy.
Formy kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy dostosowywało (działanie 4.3.2) 10 podmiotów
(83,4% potencjalnych realizatorów), w tym: 7 wyższych uczelni humanistycznych/ ekonomicznych,
2 uczelnie techniczne oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Lokalne Centrum Przedsiębiorczości dla absolwentów szkół średnich utworzyły (działanie 4.3.3)
2 podmioty (1,0%), a były to 1 gmina i 1 miasto na prawach powiatu.
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Programy dostosowywania kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym
także dla grup zagrożonych marginalizacją, długotrwale bezrobotnych itd.) wdrażały (działanie 4.3.4) 24
podmioty (80,0%), w tym 23 powiatowe urzędy pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Działania mające na celu poprawę efektywności aktywizacji zawodowej oraz rozwój usług
i instrumentów rynku pracy prowadziło (działanie 4.3.5) 27 podmiotów (90,0%), w tym: 26 powiatowych
urzędów pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Przedsiębiorczość społeczną poprzez stworzenie systemu wsparcia finansowego podmiotów ekonomii
społecznej w regionie promowało (działanie 4.3.6) 5 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na
6 potencjalnych realizatorów (83,4%).
Na pytanie ankietowe Czy podejmowano współpracę na rzecz osób bezrobotnych przez Ośrodki
Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe i sektor biznesu? (działanie
4.3.7) odpowiedziało 195 potencjalnych realizatorów, w tym 162 (83,1%) - pozytywnie (gminy, miasta na
prawach powiatu, powiaty, 26 powiatowych urzędów pracy, przedstawiciel organizacji pozarządowych
i organizacja pracodawców).
Wzmacnianiem aktywności i potencjału Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej
(działaniem 4.3.8) zajmowały się 53 podmioty (32,1%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu,
powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 23. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.3. Zmniejszenie poziomu bezrobocia i sfery
wykluczenia społecznego poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.3.1

Diagnoza i monitoring sytuacji na rynku pracy

JST, WUP, Samorząd
Województwa Śląskiego

194

129

65

4.3.2

Dostosowywanie form kształcenia do potrzeb
regionalnego rynku pracy

Uczelnie wyższe województwa
śląskiego, szkoły
ponadgimnazjalne

12

10

2

4.3.3

Tworzenie Lokalnych Centrów Przedsiębiorczości
dla absolwentów szkół średnich

JST, PUP

193

2

191

4.3.4

Wdrażanie programów dostosowywania
kwalifikacji osób dorosłych do potrzeb
regionalnego rynku pracy (w tym także grup
zagrożonych marginalizacją, długotrwale
bezrobotnych itd.)

PUP, WUP

30

24

6

4.3.5

Poprawa efektywności aktywizacji zawodowej
oraz rozwój usług i instrumentów rynku pracy

PUP, WUP

30

27

3

38

4.3.6

Promowanie przedsiębiorczości społecznej
poprzez stworzenie systemu wsparcia
finansowego podmiotów ekonomii społecznej
w regionie obejmującego: finansowe wsparcie
bezzwrotne (dotacje) oraz finansowe wsparcie
zwrotne (pożyczki/poręczenia)

Samorząd Województwa
Śląskiego (operatorzy środków
finansowych przeznaczonych
na ekonomię społeczną,
ROPS), Ośrodki Wsparcia
Ekonomii Społecznej
województwa śląskiego

6

5

1

4.3.7

Podejmowanie współpracy na rzecz osób
bezrobotnych, w tym długotrwale, bez prawa do
zasiłku i niepełnosprawnych przez Ośrodki
Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy,
organizacje pozarządowe i sektor biznesu

Instytucje pomocy społecznej,
PUP, organizacje pozarządowe
i inne, sektor biznesu

195

162

33

4.3.8

Wzmacnianie aktywności i potencjału Klubów
Integracji Społecznej i Centrów Integracji
Społecznej

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

53

112

Kierunek działań:
4.4. Wdrażanie oraz promocja standardów współpracy instytucji publicznych z organizacjami
społecznymi w obszarze pomocy społecznej i integracji społecznej.
Współpracę instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy społecznej
i integracji społecznej oraz dostosowywanie mechanizmów współpracy do zmieniających się potrzeb
społecznych rozwijało (działanie 4.4.1) 97 podmiotów (58,4%), w tym gminy, powiaty, miasta na
prawach powiatu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel
organizacji pozarządowych.
Tym samym jedyne działanie określone w ramach tego kierunku zostało wdrożone.
Tabela 24. Realizacja działania ujętego w ramach kierunku działań 4.4. Wdrażanie oraz promocja
standardów współpracy instytucji publicznych z organizacjami społecznymi w obszarze pomocy
społecznej i integracji społecznej.
Działanie

4.4.1

Rozwój współpracy instytucji publicznych
i niepublicznych działających w obszarze pomocy
społecznej i integracji społecznej oraz dostosowanie
mechanizmów współpracy do zmieniających się potrzeb
społecznych

Potencjalni realizatorzy

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST,
organizacje pozarządowe
i inne

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

166

97

69

39

Kierunek działań:
4.5. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i gospodarki społecznej.
W ramach tego kierunku określono dwa typy działań. Na pytanie Czy promowano znaczenie sektora
pozarządowego w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych (zgodnie z zasadą
subsydiarności)? (działanie 4.5.1) odpowiedziało 166 potencjalnych realizatorów, w tym 76 –
pozytywnie (45,8%). Były to: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Pełnomocnik Marszałka
ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Wspieraniem działania organizacji pozarządowych, zmierzających do skuteczniejszego pozyskiwania
środków finansowych z funduszy europejskich (działaniem 4.5.2) zajmowało się 99 podmiotów
(59,3%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, przedstawiciel organizacji pozarządowych
i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 25. Realizacja działań ujętych w kierunku 4.5. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
i gospodarki społecznej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.5.1

Promowanie znaczenia sektora
pozarządowego w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych (zgodnie z zasadą
subsydiarności)

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

166

76

90

4.5.2

Wspieranie działań organizacji pozarządowych,
zmierzających do skuteczniejszego
pozyskiwania środków finansowych z funduszy
europejskich

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe (parasolowe)

167

99

68

Kierunek działań:
4.6. Rozwój specjalistycznych usług społecznych w regionie.
Działanie 4.6.1 Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozszerzania oferty usług świadczonych
przez podmioty funkcjonujące w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym usług
wysokospecjalistycznych wdrażało 68 podmiotów (41,2%), a były to gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Dostosowywaniem istniejącej bazy instytucjonalnej pomocy i integracji społecznej do potrzeb
społecznych (działaniem 4.6.2) zajmowało się 88 podmiotów, w tym to gminy, miasta na prawach
powiatu i powiaty oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
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33 podmioty (20,0%) wspierały programy służące osiągnięciu obowiązujących standardów, przede
wszystkim przez domy pomocy społecznej i placówki pieczy zastępczej (działanie 4.6.3), a były to:
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Upowszechnianiem innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej o charakterze
profilaktycznym, aktywizującym, interwencyjnym i opiekuńczym (działaniem 4.6.4) zajmowało się 69
podmiotów (41,8%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Dostęp do danych na temat instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz
świadczonych przez nie usług zwiększyło (działanie 4.6.5) 107 podmiotów, w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 26. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.6. Rozwój specjalistycznych usług
społecznych w regionie.
Potencjalni
realizatorzy

Działanie

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.6.1

Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozszerzania
oferty usług świadczonych przez podmioty funkcjonujące
w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym usług
wysokospecjalistycznych

Samorząd
Województwa
Śląskiego, JST

165

68

97

4.6.2

Dostosowywanie istniejącej bazy instytucjonalnej pomocy
i integracji społecznej do potrzeb społecznych

Samorząd
Województwa
Śląskiego, JST

165

88

77

4.6.3

Wspieranie programów służących osiągnięciu
obowiązujących standardów, przede wszystkim przez domy
pomocy społecznej i placówki pieczy zastępczej

JST

165

33

132

4.6.4

Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w obszarze
polityki społecznej o charakterze profilaktycznym,
aktywizującym, interwencyjnym i opiekuńczym

Samorząd
Województwa
Śląskiego, JST

165

69

96

4.6.5

Zwiększenie dostępu do danych na temat instytucji
działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz
świadczonych przez nie usług

Samorząd
Województwa
Śląskiego, JST

165

107

58

Kierunek działań:
4.7. Poprawa warunków mieszkaniowych i rozwój socjalnego budownictwa mieszkaniowego.
Pierwsze zadanie (4.7.1) określone w ramach tego kierunku, dotyczyło realizowania działań mających
na celu tworzenie polityki mieszkaniowej województwa śląskiego w odniesieniu do mieszkań socjalnych.
Powyższego przedsięwzięcia podjęło się 40 podmiotów (24,2%), w tym gminy i miasta na prawach
powiatu oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
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Tworzeniem warunków do rozwoju mieszkań chronionych i treningowych (działaniem 4.7.2) zajmowały
się 32 podmioty (19,4%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Na pytanie Czy udzielano pomocy mającej na celu ekonomiczne usamodzielnianie się lokatorów
zajmujących mieszkania socjalne? (działanie 4.7.3) odpowiedziały 164 podmioty. Twierdzące
odpowiedzi uzyskano od 36 (22,0%) gmin, miast na prawach powiatu i powiatów.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 27. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.7. Poprawa warunków mieszkaniowych
i rozwój socjalnego budownictwa mieszkaniowego.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.7.1

Tworzenie polityki mieszkaniowej województwa
śląskiego w odniesieniu do mieszkań
socjalnych

JST, Samorząd Województwa
Śląskiego

165

40

125

4.7.2

Tworzenie warunków do rozwoju mieszkań
chronionych i treningowych

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

32

133

4.7.3

Pomoc w ekonomicznym usamodzielnianiu się
lokatorów zajmujących mieszkania socjalne

JST

164

36

128

Kierunek działań:
4.8. Wyrównywanie szans w dostępie do systemu ochrony zdrowia w podregionach oraz
zapewnienie jednolitego standardu bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie śląskim.
Realizowaniem programów profilaktyki niesprawności, wynikającej z wieku senioralnego oraz
profilaktyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (działaniem 4.8.1) zajmował się Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W tworzenie specjalistycznej infrastruktury, opartej o zasoby lekarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych
z geriatrii (działanie 4.8.2) zaangażowanych było 10 gmin, miast na prawach powiatu i powiatów (na
165 potencjalnych realizatorów, co daje 6,1%).
Z kolei działanie 4.8.3 Promowanie wyboru specjalizacji geriatrycznej wśród lekarzy nie było
podejmowane w okresie objętym monitoringiem.
Reasumując, dwa na trzy działania na trzy przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
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Tabela 28. Realizacja działań ujętych w kierunku działań 4.8. Wyrównywanie szans w dostępie do
systemu ochrony zdrowia w podregionach oraz zapewnienie jednolitego standardu bezpieczeństwa
zdrowotnego w województwie śląskim.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.8.1

Realizacja programów profilaktyki niesprawności
wynikającej z wieku senioralnego oraz profilaktyki dla
szczególnych grup: dzieci i młodzieży (żywienie,
wady postawy, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka,
cukrzyca, alergie, otyłość, stomatologia, szczepienia
HPV), dorosłych (choroby cywilizacyjne, zaburzenia
psychiczne, gruźlica)

Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

2

1

1

4.8.2

Tworzenie specjalistycznej infrastruktury opartej
o zasoby lekarzy i pielęgniarek wyspecjalizowanych
z geriatrii

Samorząd Województwa
Śląskiego, JST

165

10

155

4.8.3

Promowanie wyboru specjalizacji geriatrycznej wśród
lekarzy

Samorząd Województwa
Śląskiego

1

0

1

Kierunek działań:
4.9. Wspieranie uczestnictwa mieszkańców województwa w wydarzeniach kulturalnych oraz
edukacja regionalna.
Promowaniem uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa śląskiego oraz prowadzeniem
edukacji rozwijającej umiejętność korzystania z oferty kulturalnej regionu (działaniem 4.9.1) zajmowały
się Wydział Edukacji i Nauki oraz Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Podobnie jak wyżej, w promowanie kultury i edukacji regionalnej (działanie 4.9.2) zaangażowany był
Wydział Edukacji i Nauki oraz Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 29. Realizacja działań ujętych w kierunku 4.9. Wspieranie uczestnictwa mieszkańców
województwa w wydarzeniach kulturalnych oraz edukacja regionalna.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

4.9.1

Promowanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców
województwa śląskiego oraz prowadzenie edukacji
rozwijającej umiejętność korzystania z oferty
kulturalnej regionu

Samorząd Województwa
Śląskiego

3

2

1

4.9.2

Promowanie kultury i edukacji regionalnej

Samorząd Województwa
Śląskiego, organizacje
pozarządowe i inne

3

2

1
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W celu strategicznym 4 Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych zaplanowano 9 kierunków i 30 działań strategicznych.
Podsumowując, w okresie objętym monitoringiem wszystkie 30 działań z wyjątkiem jednego - 4.8.3
Promowanie wyboru specjalizacji geriatrycznej wśród lekarzy, określone w celu strategicznym 4
Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie
wykluczonych były realizowane.
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3.5. Cel strategiczny 5: Integracja i rozwój regionalnego systemu kształcenia
ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji
społecznej o charakterze wielosektorowej struktury współpracy, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej (w tym
nowych zawodów i specjalności).
W dokumencie jako potencjalni realizatorzy działań zawartych w celu strategicznym 5: Integracja
i rozwój regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr
pomocy i integracji społecznej o charakterze wielosektorowej struktury współpracy, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej (w tym nowych zawodów
i specjalności) zostali wskazani:
1) Samorząd Województwa Śląskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego (w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego na pytania ankietowe dotyczące
powyższego celu strategicznego odpowiadał ROPS),
2) Wojewódzki Zespół ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy
i integracji społecznej,
3) uczelnie wyższe regionu, w tym prowadzące kierunki związane z obszarem polityki i pomocy
społecznej,
4) firmy szkoleniowe (w imieniu tych firm odpowiadała organizacja pracodawców – Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach),
5) organizacje pozarządowe i inne (w ich imieniu odpowiadała parasolowa organizacja
pozarządowa - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach),
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Tabela 30. Stopa zwrotu odpowiedzi uzyskanych od realizatorów celu strategicznego 5.
Odpowiedzi
Potencjalni realizatorzy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Organizacje pracodawców (podmioty gospodarcze)
Parasolowa organizacja pozarządowa - przedstawiciel organizacji
pozarządowych (3)
Wyższe uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne
Wyższe uczelnie techniczne

Wysłane

Otrzymane

1
3

1
1

Stopa
zwrotu
100%
33%

3

1

33%

21
4

8
3

38%
75%

W okresie objętym monitoringiem nie został powołany jeden z potencjalnych realizatorów działań Wojewódzki Zespół ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji
społecznej. W 2013 roku, kiedy powstawała część programowa dokumentu strategicznego, pracujący
nad nią zespół zadaniowy ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego pracowników
pomocy i integracji społecznej, działający pod kierunkiem lidera - dr hab. Krystyny Faliszek –
pracownika Uniwersytetu Śląskiego, za zasadne uznał powołanie na poziomie województwa śląskiego
instytucji o charakterze międzysektorowym, mającej za zadanie koordynowanie i wspomaganie rozwoju
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różnych form kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego profesjonalnych kadr instytucji
polityki społecznej oraz specjalistów reprezentujących sektor pozarządowy (a także prywatny) 3. Do
powołania powyższego zespołu nie doszło m.in. ze względu zmianę koncepcji dotychczasowego
finansowania kształcenia kadr systemu pomocy i integracji społecznej. W 2015 roku w ROPS
zakończono realizację projektu systemowego pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji
społecznej województwa śląskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.3., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach którego z różnych form kształcenia skorzystało blisko 9 tys. pracowników4.
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 działania związane z doskonaleniem zawodowym
prowadzone są na mniejszą skalę niż poprzednio, w tym także na poziomie krajowym w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zaś grupa docelowa została
m.in. rozszerzona o kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Realizując swoje ustawowe kompetencje i korzystając z nowych możliwości finansowych od 1 września
2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku ROPS realizuje projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu jest zwiększenie profesjonalizmu
zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez udział przedstawicieli
instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w specjalistycznych szkoleniach i superwizji. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery
regionalne ośrodki polityki społecznej z województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego
i opolskiego. Wsparciem zostanie objętych łącznie 2 600 osób a skorzystają z niego przedstawiciele
instytucji różnych szczebli samorządu terytorialnego, tj. na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz
wojewody.
1) Poziom zadań gminnych – asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym:
kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby
prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby pracujące
z rodziną lub zajmujące się i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
2) Poziom powiatów – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację
zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo –
wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (również placówek typu
rodzinnego), pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy,
pracownicy socjalni w placówkach, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy
dziecka;
3) Poziom województwa – pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej, Raport końcowy Zespołu zadaniowego ds. kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy i integracji społecznej pod kierunkiem dr hab. Krystyny Faliszek, Katowice
2013, s. 14-15.
4 Raport ewaluacyjny podsumowujący projekt systemowy pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji
społecznej województwa śląskiego realizowany w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Katowice, grudzień 2015 roku, s. 13.
3
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4) Poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
Kolejnym projektem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferującym
wsparcie szkoleniowe pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jest realizowany
w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt pn. Koordynacja i rozwój usług
adopcyjnych, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany
jest on od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jego celem jest zmniejszenie liczby dzieci
umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. Regionalnych Placówkach OpiekuńczoTerapeutycznych, Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych oraz Placówkach OpiekuńczoWychowawczych, poprzez wdrożenie ponadstandardowych działań w procesie adopcji, które będą
przyjazne dziecku. Wsparcie oferowane w ramach projektu dedykowane jest m.in.:
1) dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia;
2) dzieciom przysposobionym;
3) kandydatom na rodziców adopcyjnych, którzy uzyskali pozytywną kwalifikację;
4) rodzicom adopcyjnym;
5) pracownikom ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego.
W ramach projektu przewidziano różnorodne formy wsparcia dla jego uczestników. Należą do nich
m.in.:
 ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne
i poradnicze dla dzieci, kandydatów do przysposobienia dziecka, rodziców adopcyjnych oraz
rodziców biologicznych sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
 szkolenia, warsztaty i treningi podnoszące kompetencje pracowników ośrodków adopcyjnych w celu
realizacji trwałych i wysokiej jakości usług;
 wdrażanie rozwiązań służących rozwijaniu współpracy różnorodnych podmiotów uczestniczących
w procesie adopcji.
W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
Kierunek działań:
5.1. Poprawa jakości kształcenia kadr pomocy i integracji społecznej poprzez powołanie
Wojewódzkiego Zespołu ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy
i integracji społecznej, do którego zadań należeć będzie przede wszystkim: diagnozowanie
potrzeb szkoleniowych; budowanie i koordynacja oferty szkoleniowej; promowanie kształcenia
ustawicznego i doskonalenia zawodowego; przygotowanie/opracowanie systemu
rekomendowania programów szkolenia i podmiotów/osób szkolących oraz systemu uznawania
kwalifikacji (w tym: uznawanie doświadczenia praktycznego); promowanie dobrych praktyk
w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w oparciu o wyniki badań, w tym badań
ewaluacyjnych, prowadzonych w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Na pytanie Czy wśród pracowników pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego promowano
kształcenie ustawiczne? (działanie 5.1.1) odpowiedziało łącznie 9 podmiotów, w tym 7 pozytywnie,
a 2 – negatywnie. Działania upowszechniające kształcenie ustawiczne prowadziło 6 wyższych uczelni
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humanistycznych/ ekonomicznych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
W okresie objętym monitoringiem, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował działanie 5.1.2,
czyli monitorował potrzeby szkoleniowe kadr pomocy i integracji społecznej oraz opracowywał raporty/
analizy na ten temat (jedyny potencjalny realizator).
Bazę danych o kierunkach kształcenia dla pracowników służb społecznych (na poziomie akademickim
i policealnym), w tym również kształcenia podyplomowego oraz kursach i szkoleniach (działanie 5.1.3)
przygotowało 5 uczelni humanistycznych/ ekonomicznych.
W ramach wdrażania działania 5.1.4 cztery uczelnie humanistyczne/ ekonomiczne realizowały zadanie
związane z promowaniem „tworzenia takich kierunków kształcenia podyplomowego, które byłyby
zgodne z potrzebami pracowników służb społecznych”.
Na jedynego potencjalnego realizatora działania 5.1.5, czyli utworzenia platformy współpracy pomiędzy
instytucjami i uczelniami kształcącymi pracowników służb społecznych, w tym pracowników z obszaru
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej został wyznaczony Wojewódzki Zespół ds. kształcenia
ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej. Ze względu na fakt, że
w okresie sprawozdawczym Zespół ten nie został powołany, powyższe zadanie w pewnym zakresie
realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Na pytanie związane z wdrażaniem działania 5.1.6 Czy utworzono system komunikacji i współpracy
pomiędzy uczelniami, szkołami/instytucjami kształcącymi a instytucjami/organizacjami sektora
publicznego, pozarządowego i prywatnego, zatrudniającymi pracowników służb społecznych (m.in.
poprzez stronę internetową)? uzyskano łącznie 9 odpowiedzi z uczelni wyższych humanistycznych/
ekonomicznych, w tym 3 pozytywne.
W ramach tego kierunku w okresie objętym monitoringiem nie podjęto działania 5.1.7 Zwiększanie
świadomości/upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby kształcenia ustawicznego w obszarze pomocy
i integracji społecznej wśród przedstawicieli samorządów i władz lokalnych (gminnych i powiatowych).
Jeśli chodzi o realizację działania 5.1.8 Tworzenie wytycznych w zakresie nadawania rekomendacji
poświadczających wysoką jakość realizowanych usług edukacyjnych to wdrożyło je 5 uczelni
humanistycznych/ ekonomicznych.
Podsumowując w okresie objętym monitoringiem, w ramach tego kierunku na 8 przewidzianych działań
7 było realizowanych.
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Tabela 31. Realizacja działań ujętych w kierunku 5.1 Poprawa jakości kształcenia kadr pomocy
i integracji społecznej poprzez powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej, do którego zadań należeć będzie
przede wszystkim: diagnozowanie potrzeb szkoleniowych; budowanie i koordynacja oferty szkoleniowej;
promowanie kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego; przygotowanie/opracowanie
systemu rekomendowania programów szkolenia i podmiotów/osób szkolących oraz systemu uznawania
kwalifikacji (w tym: uznawanie doświadczenia praktycznego); promowanie dobrych praktyk
w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w oparciu o wyniki badań, w tym badań ewaluacyjnych,
prowadzonych w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

5.1.1

Promocja kształcenia ustawicznego
skierowana do pracowników pomocy
i integracji społecznej województwa śląskiego

ROPS, uczelnie wyższe
regionu, prowadzące kierunki
związane z obszarem polityki
i pomocy społecznej

9

7

2

5.1.2

Monitorowanie potrzeb szkoleniowych kadr
pomocy i integracji społecznej
i opracowywanie raportów/analiz na ten temat

ROPS

1

1

0

5.1.3

Stworzenie bazy danych o kierunkach
kształcenia dla pracowników służb
społecznych (na poziomie akademickim
i policealnym), w tym również kształcenia
podyplomowego oraz kursach i szkoleniach

ROPS, uczelnie wyższe
regionu

9

5

4

5.1.4

Promowanie w uczelniach tworzenia takich
kierunków kształcenia podyplomowego, które
byłyby zgodne z potrzebami pracowników
służb społecznych

Uczelnie wyższe regionu

8

4

4

5.1.5

Tworzenie platformy dla szeroko pojętej
współpracy pomiędzy instytucjami
i uczelniami kształcącymi pracowników służb
społecznych, w tym pracowników z obszaru
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
- współpraca interdyscyplinarna
i międzysektorowa

Wojewódzki Zespół ds.
kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego
kadr pomocy i integracji
społecznej

1

1

0

5.1.6

Tworzenie systemu komunikacji i współpracy
pomiędzy uczelniami, szkołami/instytucjami
kształcącymi a instytucjami/organizacjami
sektora publicznego, pozarządowego
i prywatnego, zatrudniającymi pracowników
służb społecznych (m.in. poprzez stronę
internetową)

ROPS, uczelnie wyższe
regionu

9

3

6

5.1.7

Zwiększanie świadomości/upowszechnianie
wiedzy nt. potrzeby kształcenia ustawicznego
w obszarze pomocy i integracji społecznej
wśród przedstawicieli samorządów i władz
lokalnych (gminnych i powiatowych)

ROPS

1

0

1

49

5.1.8

Tworzenie wytycznych w zakresie nadawania
rekomendacji poświadczających wysoką
jakość realizowanych usług edukacyjnych

ROPS, uczelnie wyższe
regionu

12

5

7

Kierunek działań:
5.2. Ułatwienie dostępu do kształcenia osobom (pracownikom służb społecznych, specjalistom
reprezentującym sektor pozarządowy, wolontariuszom) z mniejszych miejscowości/ instytucji,
m.in. przez wykorzystanie funduszy europejskich – ze szczególnym zwróceniem uwagi na kadry
gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Rozwój kształcenia w zakresie różnorodnych, profesjonalnych działań dla przedstawicieli różnych
zawodów i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zawodów
i specjalności - w formie szkoleń ogólnych, specjalistycznych, warsztatów, grup roboczych i innych
(działanie 5.2.1) wspierało 7 podmiotów – 6 uczelni humanistycznych/ ekonomicznych oraz parasolowa
organizacja pozarządowa.
W udostępnianiu i upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań,
skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych w obszarze pomocy i integracji
społecznej, w tym związanych z wykorzystaniem środowiskowej metody pracy socjalnej (działanie
5.2.2) brało udział 5 spośród 8 uczelni o profilu humanistycznym lub ekonomicznym.
Podsumowując wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
Tabela 32. Realizacja działań ujętych w kierunku 5.2 Ułatwienie dostępu do kształcenia osobom
(pracownikom służb społecznych, specjalistom reprezentującym sektor pozarządowy, wolontariuszom)
z mniejszych miejscowości/ instytucji, m.in. przez wykorzystanie funduszy europejskich – ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kadry gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Działanie

Potencjalni
realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

5.2.1

Wspieranie rozwoju kształcenia w zakresie różnorodnych,
profesjonalnych działań dla przedstawicieli różnych zawodów
i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych zawodów i specjalności - w formie
szkoleń ogólnych, specjalistycznych, warsztatów, grup
roboczych i innych, mających na celu podnoszenie,
pogłębianie i poszerzanie ich kwalifikacji – dostępnych dla
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów

Samorząd
Województwa
Śląskiego, uczelnie
wyższe regionu,
organizacje
pozarządowe i inne

9

7

2

5.2.2

Udostępnianie i upowszechnianie przykładów dobrych
praktyk, innowacyjnych rozwiązań, skutecznych sposobów
rozwiązywania problemów społecznych w obszarze pomocy
i integracji społecznej, w tym związanych z wykorzystaniem
środowiskowej metody pracy socjalnej

ROPS, uczelnie
wyższe regionu

9

5

4
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Kierunek działań:
5.3. Tworzenie i wdrażanie programów kształcenia ustawicznego odpowiadających na potrzeby
pracowników służb społecznych zatrudnionych w sektorze publicznym, pozarządowym
i prywatnym, w tym w instytucjach sektora ekonomii społecznej oraz w obszarze wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.
Na pytanie Czy wzmacniano elementy praktyczne związane z polityką społeczną i pomocą społeczną
w programach studiów z obszaru nauk społecznych, w tym pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki,
psychologii? (działanie 5.3.1) 6 na 8 uczelni humanistycznych/ ekonomicznych odpowiedziało
twierdząco.
W ramach tego kierunku działań dwa podmioty - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych MOST w Katowicach wspierały współpracę pomiędzy instytucjami/ osobami
świadczącymi usługi szkoleniowe a odbiorcami tychże usług, w tym w zakresie wzajemnego
informowania o potrzebach i efektach kształcenia/szkolenia (działanie 5.3.2).
Na pytanie Czy opracowano kompleksowe programy szkoleniowe obejmujące szkolenia
specjalistyczne, w tym zaawansowane treningi umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych oraz
wsparcie w postaci superwizji przez określony czas po zakończeniu szkolenia? (działanie 5.3.3)
twierdząco odpowiedziały 1 uczelnia wyższa o profilu humanistycznym/ ekonomicznym oraz Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach jako parasolowy podmiot gospodarczy.
Ostatnim działaniem w ramach tego kierunku jest Koordynacja dostosowania ofert kształcenia
ustawicznego i doskonalenia zawodowego do potrzeb pracowników służb społecznych,
z uwzględnieniem potrzeb dotyczących zdobywania doświadczeń praktycznych (działanie 5.3.4).
Zadanie to realizowały 3 na 8 uczelni wyższych humanistycznych/ ekonomicznych oraz Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując wszystkie działania przewidziane w ramach tego kierunku były realizowane.
`

Tabela 33. Realizacja działań ujętych w kierunku 5.3 Tworzenie i wdrażanie programów kształcenia
ustawicznego odpowiadających na potrzeby pracowników służb społecznych zatrudnionych
w sektorze publicznym, pozarządowym i prywatnym, w tym w instytucjach sektora ekonomii społecznej
oraz w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Działania

Potencjalni
realizatorzy

Uzyskane
odpowiedzi
SUMA Tak Nie

5.3.1

Wzmacnianie elementów praktycznych związanych z polityką
społeczną i pomocą społeczną w programach studiów
z obszaru nauk społecznych, w tym pracy socjalnej, socjologii,
pedagogiki, psychologii

Właściwe wydziały
uczelni wyższych
regionu

8

6

2

5.3.2

Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami/ osobami
świadczącymi usługi szkoleniowe a odbiorcami tychże usług,
w tym w zakresie wzajemnego informowania o potrzebach
i efektach kształcenia/szkolenia

ROPS, firmy
szkoleniowe

2

2

0
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5.3.3

Opracowanie kompleksowych programów szkoleniowych
obejmujących szkolenia specjalistyczne, w tym
zaawansowane treningi umiejętności interpersonalnych
i intrapsychicznych oraz wsparcie w postaci superwizji przez
określony czas po zakończeniu szkolenia

Firmy szkoleniowe,
uczelnie wyższe

9

2

7

5.3.4

Koordynacja dostosowania ofert kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego do potrzeb pracowników służb
społecznych, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących
zdobywania doświadczeń praktycznych

ROPS, uczelnie
wyższe

9

4

5

Kierunek działań:
5.4 Rozwój usług świadczonych przez superwizorów, coachów, trenerów, psychologów itp.
ukierunkowanych na doskonalenie kadr pomocy społecznej.
W ramach tego kierunku przewidziano dwa działania Promocja rozwoju superwizji w systemie pomocy
społecznej jako elementu doskonalenia zawodowego (działanie 5.4.1) oraz Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji o dostępnych i rekomendowanych usługach superwizorów, coachów, trenerów,
psychologów itp. (działanie 5.4.2). Za realizację pierwszego działania odpowiedzialny był Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i było ono realizowane, natomiast za realizację
drugiego - Wojewódzki Zespół ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy
i integracji społecznej i ze względu na brak realizatora - działanie to nie zostało podjęte.
Podsumowując ten kierunek jedno z dwóch określonych w nim działań było realizowane.
Tabela 34. Realizacja działań ujętych w kierunku 5.4 Rozwój usług świadczonych przez superwizorów,
coachów, trenerów, psychologów itp. ukierunkowanych na doskonalenie kadr pomocy społecznej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

5.4.1

Promocja rozwoju superwizji w systemie pomocy
społecznej jako elementu doskonalenia
zawodowego

ROPS

1

1

0

5.4.2

Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji
o dostępnych i rekomendowanych usługach
superwizorów, coachów, trenerów, psychologów
itp.

Wojewódzki Zespół ds.
kształcenia ustawicznego i
doskonalenia zawodowego kadr
pomocy i integracji społecznej

1

0

1

Kierunek działań:
5.5. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wśród pracowników pomocy
i integracji społecznej profesjonalnych umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami
działania, w tym w zakresie organizowania społeczności lokalnej.
Na pytanie Czy wspierano rozwój kształcenia w zakresie różnorodnych, profesjonalnych działań dla
przedstawicieli różnych zawodów i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym uwzględnieniem
nowych zawodów i specjalności - w formie szkoleń ogólnych, specjalistycznych, warsztatów, grup
roboczych i innych, mających na celu podnoszenie, pogłębianie i poszerzanie ich kwalifikacji –
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dostępnych dla przedstawicieli wszystkich trzech sektorów? (działanie 5.5.1) odpowiedziało
8 uczelni wyższych humanistycznych/ ekonomicznych, w tym 3 pozytywnie.
Ostatnim działaniem tego celu strategicznego jest Promowanie kształcenie w zakresie organizowania
społeczności lokalnej, wspierania rodziny oraz wspierania osób niepełnosprawnych (działanie 5.5.3).
Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 5 uczelni wyższych o profilu humanistycznym/ ekonomicznym
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Reasumując, wszystkie działania przewidziane w tym kierunku były realizowane.
Tabela 35. Realizacja działań ujętych w kierunku 5.5. Wspieranie działań mających na celu
upowszechnianie wśród pracowników pomocy i integracji społecznej profesjonalnych umiejętności
posługiwania się innowacyjnymi metodami działania, w tym w zakresie organizowania społeczności
lokalnej.
Działanie

Potencjalni
realizatorzy

Uzyskane
odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

5.5.1

Wspieranie rozwoju kształcenia w zakresie różnorodnych,
profesjonalnych działań dla przedstawicieli różnych zawodów
i specjalności „pomocowych”, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych zawodów i specjalności - w formie
szkoleń ogólnych, specjalistycznych, warsztatów, grup
roboczych i innych, mających na celu podnoszenie,
pogłębianie i poszerzanie ich kwalifikacji – dostępnych dla
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów

Samorząd
Województwa
Śląskiego, uczelnie
wyższe regionu

8

5

3

5.5.3

Promowanie kształcenia w zakresie organizowania
społeczności lokalnej, wspierania rodziny oraz wspierania
osób niepełnosprawnych

ROPS, uczelnie
wyższe regionu

9

6

3

Uwaga: działanie 5.5.2 Udostępnianie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań, skutecznych sposobów
rozwiązywania problemów społecznych w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym związanych z wykorzystaniem środowiskowej
metody pracy socjalnej jest tożsame z działaniem 5.2.2 i zostało opisane wcześniej.

Podsumowując realizację celu strategicznego 5 można zauważyć, że na 18 działań strategicznych
16 było realizowanych zaś 2 – nie, co daje 89% zrealizowanych działań. Działania nie podjęte
w okresie objętym monitoringiem to: działanie 5.1.7 Zwiększanie świadomości/ upowszechnianie wiedzy
nt. potrzeby kształcenia ustawicznego w obszarze pomocy i integracji społecznej wśród przedstawicieli
samorządów i władz lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz działanie 5.4.2. Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji o dostępnych i rekomendowanych usługach superwizorów, coachów, trenerów,
psychologów itp.
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3.6. Cel strategiczny 6: Wspieranie działań na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
W celu strategicznym 6: Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie określono 7 kierunków działań i 35 działań
strategicznych.
W dokumencie jako potencjalni realizatorzy działań zostali wskazani:
1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
1) Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty,
2) Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA),
3) Zespoły interdyscyplinarne (ZI).
4) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gorzycach,
5) Organizacje pozarządowe i inne,
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnym realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od poszczególnych realizatorów
została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 36. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 6.
Realizator
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Gorzycach
Zespół interdyscyplinarny
Organizacje pozarządowe i inne

1
148
19
17
167

Otrzyma
ne
1
134
17
13
111

Stopa
zwrotu
100%
91%
89%
76%
66%

1

1

100%

167
3

121
1

72%
33%

Wysłane

W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
Kierunek działań:
6.1. Wspomaganie działań prowadzonych przez samorządy gminne w realizacji programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innych
uzależnień.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jako jedyny potencjalny realizator
wdrażał działanie 6.1.1, czyli organizował doradztwo i szkolenia dla realizatorów gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień).
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Z kolei w realizację działania 6.1.2, polegającego na organizowaniu konferencji, seminariów będących
okazją do wymiany doświadczeń i „dobrych praktyk” w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
w gminach było zaangażowanych znacznie więcej podmiotów. Na pytanie związane z realizacją tego
działania odpowiedziały 263 podmioty, w tym odpowiedzi pozytywnych udzieliło 70: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego – gminy
i miasta na prawach powiatu oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, co
oznacza, że wdrażało to zadanie 36,3% potencjalnych realizatorów, wskazanych w dokumencie.
Na pytanie Czy wspierano i promowano innowacyjne rozwiązania w środowiskach lokalnych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (działanie 6.1.3) odpowiedziały 264 podmioty.
Twierdzących odpowiedzi udzieliły 154 podmioty, co oznacza, że wdrażało to zadanie 58,4%
potencjalnych realizatorów. Były to: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
jednostki samorządu terytorialnego – gminy, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Na kolejne pytanie związane z wdrażaniem działania 6.1.4 odpowiadały 263 podmioty. Ofertę
szkoleniową adresowaną do przedstawicieli samorządów lokalnych realizujących zadania związane
z rozwiązywaniem problemów uzależnień rozszerzyło 118 podmiotów: jednostki samorządu
terytorialnego – gminy, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, co oznacza, że zadanie to wdrażało 44,9% potencjalnych
realizatorów.
Podsumowując, wszystkie działania określone w kierunku 6.1 Wspomaganie działań prowadzonych
przez samorządy gminne w realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień były realizowane.
Tabela 37. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.1 Wspomaganie działań prowadzonych przez
samorządy gminne w realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień.
Działanie

Potencjalny realizator

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

1

1

0

6.1.1

Organizowanie doradztwa i szkoleń dla
realizatorów gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień

ROPS

6.1.2

Organizowanie konferencji, seminariów będących
okazją do wymiany doświadczeń i „dobrych
praktyk” w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień w gminach

ROPS, samorządy gminne,
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych

263

70

193

6.1.3

Wspieranie i promowanie innowacyjnych rozwiązań
w środowiskach lokalnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień

ROPS, samorządy gminne,
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych,
organizacje pozarządowe i inne

264

154

110
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6.1.4

Rozszerzenie oferty szkoleniowej adresowanej do
przedstawicieli samorządów lokalnych
realizujących zadania związane z rozwiązywaniem
problemów uzależnień

ROPS, samorządy gminne,
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych.

263

118

145

Kierunek działań:
6.2. Badanie i monitorowanie problemów uzależnień i problemu przemocy w rodzinie oraz stanu
potrzeb i niezbędnych zasobów do ich rozwiązywania.
Pierwsze działanie wdrażane w ramach tego kierunku dotyczyło pozyskiwania i analizowania danych
statystycznych opisujących skalę i specyfikę zjawiska zażywania środków psychoaktywnych i zagrożeń
związanych z innymi uzależnieniami oraz monitorowaniem potrzeby i stanu zasobów niezbędnych do
rozwiązywania tych problemów (działanie 6.2.1). Jak wynika z badań monitoringowych, działanie to
realizowały obydwa wskazane w dokumencie podmioty – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Gorzycach.
Działanie 6.2.2, czyli pozyskiwanie danych i zlecanie badań opisujących skalę i specyfikę zjawiska
przemocy w rodzinie oraz monitorowanie potrzeb i stanu zasobów w zakresie infrastruktury, organizacji
i efektywności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim wdrażał
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz 42 samorządy gminne (28,3%)
potencjalnych realizatorów.
Działanie 6.2.3 – działania upowszechniające informacje o wynikach badań dotyczących problemów
uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim prowadził jedyny wskazany
w dokumencie realizator, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Kolejne działanie 6.2.4 Utworzenie zintegrowanej, internetowej bazy informacyjnej o instytucjach,
organizacjach i miejscach pomocy adresowanej do osób i członków rodzin z problemem uzależnienia
i problemem przemocy w województwie śląskim) wdrażało 48 podmiotów, w tym Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia w Gorzycach oraz 46 samorządów gminnych, co stanowi 31,4% potencjalnych
realizatorów.
Jeśli chodzi o wspieranie innowacyjnych badań opisujących specyficzne aspekty problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz ich upowszechnianie (działanie 6.2.5) to wdrażało je 20 samorządów
gminnych na 152 podmioty, od których uzyskano odpowiedzi (13,2%).
Podsumowując, wszystkie działania określone w kierunku 6.2. Badanie i monitorowanie problemów
uzależnień i problemu przemocy w rodzinie oraz stanu potrzeb i niezbędnych zasobów do ich
rozwiązywania były realizowane.
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Tabela 38. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.2. Badanie i monitorowanie problemów uzależnień
i problemu przemocy w rodzinie oraz stanu potrzeb i niezbędnych zasobów do ich rozwiązywania.
Działanie

Potencjalni
realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.2.1

Pozyskiwanie i analiza danych statystycznych
opisujących skalę i specyfikę zjawiska zażywania
środków psychoaktywnych i zagrożeń związanych
z innymi uzależnieniami oraz monitorowanie potrzeb
i stanu zasobów niezbędnych do rozwiązywania tych
problemów

ROPS, Wojewódzki
Ośrodek Terapii
Uzależnienia
i Współuzależnienia
w Gorzycach

2

2

0

6.2.2

Pozyskiwanie danych i zlecanie badań opisujących
skalę i specyfikę zjawiska przemocy w rodzinie
oraz monitorowanie potrzeb i stanu zasobów
w zakresie infrastruktury, organizacji i efektywności
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w województwie śląskim

ROPS, samorządy
gminne

152

43

109

6.2.3

Upowszechnianie informacji o wynikach badań
dotyczących problemów uzależnień i zjawiska
przemocy w rodzinie w województwie śląskim

ROPS

1

1

0

6.2.4

Utworzenie zintegrowanej, internetowej bazy
informacyjnej o instytucjach, organizacjach i miejscach
pomocy adresowanej do osób i członków rodzin
z problemem uzależnienia i problemem przemocy
w województwie śląskim

ROPS, Wojewódzki
Ośrodek Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu
i Współuzależnienia,
samorządy gminne

153

48

105

6.2.5

Wspieranie innowacyjnych badań opisujących
specyficzne aspekty problemów uzależnień i przemocy
w rodzinie oraz ich upowszechnianie

ROPS, samorządy
gminne

152

20

132

Kierunek działań:
6.3. Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania używaniu środków
psychoaktywnych i problemom związanym z innymi uzależnieniami oraz przeciwdziałania
zjawisku przemocy w rodzinie.
Działania w ramach edukacji publicznej nakierowane na upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
związanych z używaniem środków psychoaktywnych i innymi uzależnieniami promowało (działanie
6.3.1) 226 podmiotów (co stanowi 85,6% potencjalnych realizatorów). Były to gminy, miasta na prawach
powiatu, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
Kampanie społeczne na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, niwelowania stereotypów
i wiktymizujących postaw wobec osób doznających przemocy wspierało (działanie 6.3.2) 225
podmiotów, co daje 58,3% potencjalnych realizatorów, a były to: gminy, miasta na prawach powiatu,
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, zespoły interdyscyplinarne i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej.
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Z kolei w promowaniu programów profilaktycznych spełniających standardy i rekomendacje w zakresie
działań profilaktycznych, w tym innowacyjnych programów zapobiegania problemom uzależnień
adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (działanie 6.3.3) uczestniczyły 193 podmioty
(73,1% uzyskanych odpowiedzi), a były to: gminy, miasta na prawach powiatu, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
72 na 385 badanych potencjalnych realizatorów (18,7%) wypracowywało rekomendacje do realizacji
programów profilaktycznych nakierowanych na przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz
kształtowanie właściwych postaw wychowawczych (działanie 6.3.4). W realizacji tego zadania brały
udział: gminy, miasta na prawach powiatu, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
i zespoły interdyscyplinarne.
Na pytanie Czy wspierano realizację działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem przemocy
w rodzinie (działanie 6.3.5) odpowiedziało 399 respondentów, w tym 340 (85,2%) - twierdząco, zaś 59
– przecząco. Odpowiedzi „tak” udzieliły następujące typy instytucji: gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, zespoły interdyscyplinarne oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Ostatnie pytanie w ramach tego kierunku dotyczyło wzmacniania działań ograniczających dostępność
alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ograniczających szkody wynikające
z nieprzestrzegania prawa przez osoby używające, nadużywające substancji psychoaktywnych oraz
osoby uzależnione (działanie 6.3.6). Jak wynika z przeprowadzonych badań tego typu działania
wzmacniało 180 podmiotów (68,2%): gminy i miasta na prawach powiatu, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania ujęte w kierunku 6.3. Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz
zapobiegania używaniu środków psychoaktywnych i problemom związanym z innymi uzależnieniami
oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie były realizowane.
Tabela 39. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.3. Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz
zapobiegania używaniu środków psychoaktywnych i problemom związanym z innymi uzależnieniami
oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
Działanie

Potencjalny realizator

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.3.1

Promowanie działań w ramach edukacji
publicznej nakierowanych na
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i innymi uzależnieniami

ROPS, samorządy gminne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacje
pozarządowe i inne

264

226

38

6.3.2

Wspieranie kampanii społecznych na rzecz
zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie,
niwelowania stereotypów i wiktymizujących
postaw wobec osób doznających przemocy

ROPS, samorządy gminne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, zespoły
interdyscyplinarne, organizacje
pozarządowe i inne

386

225

161

58

6.3.3

Promowanie programów profilaktycznych
spełniających standardy i rekomendacje
w zakresie działań profilaktycznych, w tym
innowacyjnych programów zapobiegania
problemom uzależnień adresowanych do
dzieci, młodzieży i osób dorosłych

ROPS, samorządy gminne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacje
pozarządowe i inne

264

193

71

6.3.4

Wypracowywanie rekomendacji do realizacji
programów profilaktycznych nakierowanych
na przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie, kształtowanie właściwych postaw
wychowawczych

ROPS, samorządy gminne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, zespoły
interdyscyplinarne, organizacje
pozarządowe i inne

385

72

313

ROPS, samorządy gminne
i powiatowe, gminne komisje
rozwiązywania problemów
alkoholowych, zespoły
interdyscyplinarne, organizacje
pozarządowe i inne

399

340

59

ROPS, samorządy gminne, gminne
komisje rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacje
pozarządowe i inne

264

180

84

6.3.5

6.3.6

Wspieranie realizacji działań profilaktycznych
związanych z zapobieganiem przemocy
w rodzinie

Wzmacnianie działań ograniczających
dostępność alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, szkody wynikające
z nieprzestrzegania prawa przez osoby
używające, nadużywające substancji
psychoaktywnych oraz osoby uzależnione

Kierunek działań:
6.4. Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych
realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W ramach powyższego kierunku działań 65 na 166 respondentów (39,2%) badało i monitorowało
potrzeby szkoleniowe różnych grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (działanie 6.4.1). Należały do nich:
gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zażywania środków psychoaktywnych
i zagrożeń związanych z innymi uzależnieniami dla rożnych grup zawodowych (działanie 6.4.2)
prowadziło 175 na 264 podmioty, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie (66,3%). Były to: gminy,
miasta na prawach powiatu, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, parasolowa
organizacja pozarządowa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Z kolei programy szkoleniowe o charakterze interdyscyplinarnym, jak i specjalistycznym dla
przedstawicieli służb, instytucji i organizacji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie (działanie 6.4.3) realizowało 227 na 286 podmiotów (79,4%). Należały do nich:
gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, zespoły interdyscyplinarne oraz Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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W ramach realizacji tego kierunku organizowano doradztwo i spotkania superwizyjne dostosowane do
specyfiki różnych grup zawodowych (działanie 6.4.4). Wdrażały je wszystkie trzy typy wskazanych
w dokumencie podmiotów tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach oraz
przedstawiciel organizacji pozarządowych.
W ramach działania 6.4.5 organizowano konferencje, seminaria o charakterze specjalistycznym
i interdyscyplinarnym integrujące środowisko zawodowo zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie to realizowało 90 podmiotów,
które stanowiły 31,4% potencjalnych realizatorów, a były to: gminy, miasta na prawach powiatu
i powiaty, zespoły interdyscyplinarne i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Działania nakierowane na wymianę doświadczeń, organizowanie wizyt studyjnych, wymianę między
instytucjami i organizacjami partnerskimi w kraju i za granicą (działanie 6.4.6) podejmowało 40 na 153
podmioty (26,1%), które odpowiedziały na pytanie. Należały do nich: gminy, miasta na prawach
powiatu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz przedstawiciel
organizacji pozarządowych.
Podsumowując, wszystkie działania określone w kierunku 6.4. Rozwój kompetencji i podnoszenie
kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych realizujących zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie były realizowane.
Tabela 40. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.4. Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji
przedstawicieli różnych grup zawodowych realizujących zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.4.1

Badanie i monitorowanie potrzeb szkoleniowych
różnych grup zawodowych zajmujących się
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie

ROPS, samorządy gminne
i powiatowe, organizacje
pozarządowe i inne

166

65

101

6.4.2

Realizacja szkoleń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów zażywania środków
psychoaktywnych i zagrożeń związanych
z innymi uzależnieniami dla rożnych grup
zawodowych

ROPS, samorządy gminne,
gminne komisje
rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacje
pozarządowe i inne

264

175

89

6.4.3

Realizacja programów szkoleniowych
o charakterze interdyscyplinarnym jak
i specjalistycznym dla przedstawicieli służb,
instytucji i organizacji realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie

ROPS, samorządy gminne i
powiatowe, zespoły
interdyscyplinarne

286

227

59

6.4.4

Organizowanie doradztwa i spotkań
superwizyjnych dostosowanych do specyfiki
różnych grup zawodowych

ROPS, Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia,
organizacje pozarządowe i
inne

3

3

0
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6.4.5

Organizowanie konferencji, seminariów
o charakterze specjalistycznym
i interdyscyplinarnym integrujących środowisko
zawodowo zajmujące się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień
i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

ROPS, samorządy gminne i
powiatowe, zespoły
interdyscyplinarne,
organizacje pozarządowe i
inne

287

90

197

6.4.6

Podejmowanie działań nakierowanych na
wymianę doświadczeń, organizowanie wizyt
studyjnych, wymiany między instytucjami
i organizacjami partnerskimi w kraju i za granicą

ROPS, organizacje
pozarządowe i inne,
samorządy gminne

153

40

113

Kierunek działań:
6.5. Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej oddziaływań
profilaktycznych, terapeutycznych i postrehabilitacyjnych dla osób z problemem uzależnienia
i członków ich rodzin.
Na pytanie Czy podejmowano działania związane z diagnozą i monitorowaniem stanu zasobów
w zakresie bazy placówek realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień w województwie śląskim? (działanie 6.5.1) odpowiedziały 263 podmioty, w tym 71 –
pozytywnie (27,0%). Zadanie to realizowały wszystkie typy wskazanych realizatorów: gminy, miasta na
prawach powiatu, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego.
W dwuletnim okresie wdrażania dokumentu strategicznego rozwijano sieć ambulatoryjnych placówek,
punktów konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży zażywającej środki psychoaktywne i zagrożonej innymi
uzależnieniami (działanie 6.5.2) . Zadanie to było realizowane przez 10 na 152 podmioty (6,6%)
tj. gminy, miasta na prawach powiatu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury placówek realizujących zadania związane
z profilaktyką, interwencją i rehabilitacją osób i rodzin z problemem uzależnienia i wzrostu dostępności
do usług ww. placówek (działanie 6.5.3) wspierało 78 podmiotów (29,8%) na 262, które odpowiedziały
na pytanie ankietowe. Należały do nich: gminy, miasta na prawach powiatu, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Specjalistyczne szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką, terapią i postrehabilitacją osób
z problemem uzależnień i członków rodzin (działanie 6.5.4) organizowały 64 na 154 podmioty (41,6%),
w tym: gminy, miasta na prawach powiatu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Wspieraniem podmiotów koordynujących i monitorujących realizację zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień w województwie śląskim (działanie 6.5.5) zajmował się jeden
wyznaczony do tego zadania podmiot, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
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Reasumując wszystkie działania określone w kierunku 6.5 Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej,
organizacyjnej i merytorycznej oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i postrehabilitacyjnych dla
osób z problemem uzależnienia i członków ich rodzin były realizowane.
Tabela 41. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.5. Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej,
organizacyjnej i merytorycznej oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i postrehabilitacyjnych dla
osób z problemem uzależnienia i członków ich rodzin.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.5.1

Podejmowanie działań związanych z diagnozą
i monitorowaniem stanu zasobów w zakresie
bazy placówek realizujących zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień w województwie śląskim.

ROPS, Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia, samorządy
gminne, gminne komisje
rozwiązywania problemów
alkoholowych

263

71

192

6.5.2

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju sieci
ambulatoryjnych placówek, punktów
konsultacyjnych dla dzieci i młodzieży
zażywającej środki psychoaktywne
i zagrożonej innymi uzależnieniami.

ROPS, samorządy gminne
organizacje pozarządowe i inne

152

10

142

6.5.3

Wsparcie działań na rzecz poprawy jakości
infrastruktury placówek realizujących zadania
związane z profilaktyką, interwencją
i rehabilitacją osób i rodzin z problemem
uzależnienia i wzrostu dostępności do ich usług.

ROPS, samorządy gminne,
gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych

262

78

184

6.5.4

Wspieranie specjalistycznych szkoleń dla osób
zajmujących się profilaktyką, terapią
i postrehabilitacją osób z problemem uzależnień
i członków rodzin.

ROPS, Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, samorządy
gminne, organizacje
pozarządowe i inne

154

64

90

6.5.5

Wspieranie podmiotów koordynujących
i monitorujących realizację zadań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień w województwie śląskim.

ROPS

1

1

0

Kierunek działań:
6.6. Wzmacnianie systemu wsparcia i działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób
z problemem uzależnienia i członków rodzin.
Działanie 6.6.1 dotyczyło wspierania aktywności środowisk samopomocowych i stowarzyszeń
abstynenckich i wdrażało je 81 na 153 podmioty, czyli 52,9% potencjalnych realizatorów. Były to: gminy,
miasta na prawach powiatu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach.
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Działanie 6.6.2 czyli inicjowanie i/lub wspieranie działań organizacji pozarządowych w realizacji zadań
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizowały 92 na 153 podmioty (60,1%
badanych). Były to: gminy, miasta na prawach powiaty i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.
Działania mające na celu wzmacnianie oddziaływań socjoterapeutycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonej zażywaniem środków psychoaktywnych i innymi uzależnieniami (działanie
6.6.3) wdrażały gminy, miasta na prawach powiatu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego (94 na 152 potencjalnych realizatorów, czyli 61,8% badanych).
Działalność podmiotów sektora samorządowego i pozarządowego w zakresie tworzenia i realizacji
programów reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemem uzależnienia (działanie 6.6.4)
wzmacniało 38 na 152 potencjalnych realizatorów (25,0% respondentów), w tym gminy, miasta na
prawach powiatu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Podsumowując, wszystkie działania określone w kierunku 6.6. Wzmacnianie systemu wsparcia i działań
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemem uzależnienia i członków rodzin były
realizowane.
Tabela 42. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.6. Wzmacnianie systemu wsparcia i działań na
rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemem uzależnienia i członków rodzin.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.6.1

Wspieranie aktywności środowisk
samopomocowych i stowarzyszeń abstynenckich

ROPS, Wojewódzki Ośrodek
terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia,
samorządy gminne

153

81

72

6.6.2

Inicjowanie i wspieranie działań organizacji
pozarządowych w realizacji zadań w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

ROPS, samorządy gminne

153

92

61

6.6.3

Wzmacnianie oddziaływań socjo-terapeutycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej
zażywaniem środków psychoaktywnych i innymi
uzależnieniami

ROPS, samorządy gminne

152

94

58

6.6.4

Wzmacnianie działalności podmiotów sektora
samorządowego i pozarządowego w zakresie
tworzenia i realizacji programów reintegracji
społecznej i zawodowej osób z problemem
uzależnienia

ROPS, samorządy gminne

152

38

114

63

Kierunek działań:
6.7. Rozwój i poprawa skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na pytanie Czy podnoszono efektywność działań i współpracy podmiotów realizujących gminne
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar? (działanie 6.7.1) uzyskano 151
odpowiedzi, w tym 119 gmin i miast na prawach powiatów odpowiedziało twierdząco (78,8%).
Kolejne cztery działania określone w ramach tego kierunku, zostało przydzielone samorządom gminnym
(gminom i miastom na prawach powiatu) i powiatowym. Na pytanie Czy wspierano działania
ukierunkowane na wzrost skuteczności działań interwencyjnych związanych z ochroną ofiar (działanie
6.7.2) pozytywnie odpowiedziało 111 podmiotów (67,7%).
Na pytanie Czy wspomagano działania na rzecz zwiększenia dostępności do specjalistycznego
poradnictwa i usług terapeutycznych adresowanych do członków rodzin z problemem przemocy?
(działanie 6.7.3) pozytywnie odpowiedziało 137 gmin i powiatów.
Liczba placówek interwencyjnych dla dzieci i młodzieży i liczba miejsc schronienia dla osób
doznających przemocy w okresie objętym monitoringiem została zwiększona (działanie 6.7.4) przez
6 gmin i powiatów (3,7% badanych) na 164 podmioty.
Z kolei realizację oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych i terapeutycznych adresowanych do osób
stosujących przemoc (działanie 6.7.5) wspierało 105 na 164 samorządy gminne i powiatowe, które
brały udział w badaniach (64,0%).
Podsumowując, wszystkie działania określone w kierunku 6.7 Rozwój i poprawa skuteczności systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie były realizowane.
Tabela 43. Realizacja działań ujętych w kierunku 6.7. Rozwój i poprawa skuteczności systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działanie

Potencjalni
realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

6.7.1

Podnoszenie efektywności działań i współpracy
podmiotów realizujących gminne programy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar

Samorządy gminne

151

119

32

6.7.2

Wspieranie działań w kierunku wzrostu skuteczności
działań interwencyjnych związanych z ochroną ofiar

Samorządy gminne
i powiatowe

164

111

53

6.7.3

Wspomaganie działań na rzecz zwiększenia dostępności
do specjalistycznego poradnictwa i usług terapeutycznych
adresowanych do członków rodzin z problemem
przemocy

Samorządy gminne
i powiatowe

164

137

27

6.7.4

Zwiększenie liczby placówek interwencyjnych dla dzieci
i młodzieży i liczby miejsc schronienia dla osób
doznających przemocy

Samorządy gminne
i powiatowe

164

6

158

6.7.5

Wspieranie realizacji oddziaływań edukacyjnokorekcyjnych i terapeutycznych adresowanych do osób
stosujących przemoc

Samorządy gminne
i powiatowe

164

105

59

64

W celu strategicznym 6 Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano 7 kierunków działań oraz 35 działań
strategicznych i wszystkie były realizowane.
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3.7. Cel strategiczny 7: Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.

W celu strategicznym 7 Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego określono 5 kierunków działań
i 11 działań strategicznych. Jako potencjalni realizatorzy działań zawartych w tym celu zostali wskazani:
1) Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat),
2) Gminne centrum zarządzania kryzysowego (GCZK),
3) Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego (PCZK),
4) Organy administracji rządowej - Wojewoda,
5) Policja,
6) Państwowa Straż Pożarna,
7) Ochotnicza Straż Pożarna,
8) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe,
9) Jednostki współpracujące z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Państwowym
Systemem Ratownictwa Medycznego,
10) Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
11) Organizatorzy imprez masowych,
12) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
13) Organizacje pozarządowe i inne,
przy czym poszczególnym działaniom strategicznym przydzielono różnych realizatorów.
Stopa zwrotów odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych od potencjalnych realizatorów została
przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 44. Podmioty biorące udział w badaniach monitoringowych dotyczących realizacji celu
strategicznego 7.
Potencjalni realizatorzy

Wysłane

Otrzymane

Jednostka samorządu terytorialnego - gmina
Jednostka samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu
Jednostka samorządu terytorialnego - powiat
Gminne centrum zarządzania kryzysowego
Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej - Oddział Wojewódzki
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.- Lotniskowa Służba
Ratowniczo-Gaśnicza Katowice Airport
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

148
19
17
148
36
1

134
17
13
94
17
1

Stopa
zwrotu
91%
89%
76%
64%
47%
100%

1
1

1
1

100%
100%

1

0

0%

1
1
1

1
1
1

100%
100%
100%

1
1

1
1

100%
100%
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Parasolowa organizacja pozarządowa

1
3

1
1

100%
33%

W kolejnej części materiału zostanie omówiona kwestia realizacji działań w ramach poszczególnych
kierunków.
Kierunek działań:
7.1. Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Na pytanie Czy realizowano działania mające na celu wzmacnianie skuteczności Powiatowych
i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego? (działanie 7.1.1) odpowiadały gminy, miasta na
prawach powiatu, powiaty, gminne i powiatowe centra zarządzania kryzysowego centra zarządzania
kryzysowego. Odpowiedzi twierdzących uzyskano 211 (76,7% badanych).
O odpowiedź na kolejne pytanie Czy realizowano działania mające na celu doskonalenie i wzmacnianie
struktur Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego? (działanie 7.1.2) zostali poproszeni
starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 27 z nich (90,0%) odpowiedziała twierdząco.
Działania mające na celu zapewnienie sprawnego przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania za pomocą systemów technicznych (działanie 7.1.3)
wdrażały 243 (86,2%) gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty, gminne i powiatowe centra
zarządzania kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza
Katowice Airport, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzki
Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Działanie 7.1.4 - działania mające na celu doskonalenie działania zintegrowanego systemu ratownictwa
drogowego realizowało 127 potencjalnych realizatorów (45,0%). Były to: gminne i powiatowe centra
zarządzania kryzysowego, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego w Katowicach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji.
Działania mające na celu zapewnienie koordynacji działań podmiotów zobowiązanych do zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi imprezami masowymi (działanie
7.1.5) wdrażało 181 podmiotów: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, gminne i powiatowe
centra zarządzania kryzysowego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach (64,2%).
Podsumowując wszystkie działania określone w kierunku 7.1. Integracja podmiotów działających na
rzecz bezpieczeństwa publicznego były realizowane.
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Tabela 45. Realizacja działań ujętych w kierunku 7.1. Integracja podmiotów działających na rzecz
bezpieczeństwa publicznego.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

7.1.1

Wzmacnianie skuteczności
Powiatowych i Gminnych Zespołów
Zarządzania Kryzysowego

JST, podmioty wchodzące w skład
Powiatowych i Gminnych Zespołów
Zarządzania Kryzysowego

275

211

64

7.1.2

Doskonalenie i wzmacnianie struktur
Powiatowych Centrów Zarządzania
Kryzysowego

Starostowie i Prezydenci miast na
prawach powiatu

30

27

3

7.1.3

Zapewnienie sprawnego przepływu
informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz ostrzegania
i alarmowania za pomocą systemów
technicznych

Organy JST, wojewoda, Policja, PSP,
OSP, Pogotowie ratunkowe, ITD,
jednostki współpracujące w KSRG oraz
Państwowym Systemem Ratownictwa
Medycznego

282

243

39

7.1.4

Doskonalenie działania zintegrowanego
systemu ratownictwa drogowego

Organy JST, Policja, PSP, OSP,
Pogotowie ratunkowe, ITD, służby
krajowe i samorządowe odpowiedzialne
za budowę i utrzymanie dróg, jednostki
współpracujące w KSRG oraz
Państwowym Systemem Ratownictwa
Medycznego

282

127

155

7.1.5

Zapewnienie koordynacji działań
podmiotów zobowiązanych do
zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego w związku
z organizowanymi imprezami
masowymi

Organy administracji rządowej
i samorządowej, organizatorzy imprez
masowych, służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo publiczne oraz organy
ścigania i wymiaru sprawiedliwości

282

181

101

Kierunek działań:
7.2. Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
95 podmiotów (57,2%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty realizowało programy
bezpieczeństwa (działanie 7.2.1).
Rolę organizacji samorządowych i pozarządowych na rzecz pomocy humanitarnej ofiarom zdarzeń
klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych na terenie gminy, województwa, kraju wzmacniało (działanie
7.2.2) 72 realizatorów (42,6%), w tym gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Z kolei działania mające na celu wzmacnianie roli mieszkańców regionu w kształtowaniu
bezpieczeństwa publicznego (7.2.3) wdrażało 96 podmiotów, czyli 56,8% potencjalnych realizatorów.
Były to: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach.
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Ostatnie działanie (7.2.4) przewidziane w kierunku 7.2. dotyczyło realizacji działań mających na celu
zwiększenie dostępności do dzielnicowych - policjantów pierwszego kontaktu. Realizowały je 132
podmioty, czyli 79,0% badanych, w tym: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach.
Reasumując wszystkie działania określone w kierunku 7.2. Wspieranie działań społeczności lokalnych
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców były realizowane.
Tabela 46. Realizacja działań ujętych w kierunku 7.2. Wspieranie działań społeczności lokalnych na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

7.2.1

Realizacja programów bezpieczeństwa
przez jednostki samorządu terytorialnego

Organy administracji rządowej
i samorządowej, organizacje
pozarządowe i inne

166

95

71

7.2.2

Wzmacnianie roli organizacji
samorządowych i pozarządowych na
rzecz pomocy humanitarnej ofiarom
zdarzeń klęsk żywiołowych i sytuacji
kryzysowych na terenie gminy,
województwa, kraju

Organy JST, podmioty administracji
publicznej oraz organizacje pozarządowe i
inne odpowiedzialne za bezpieczeństwo
i pomoc społeczną

169

72

97

7.2.3

Wzmacnianie roli mieszkańców regionu
w kształtowaniu bezpieczeństwa
publicznego

Organy administracji rządowej
i samorządowej, organizacje
pozarządowe i inne realizujące zadania z
zakresu bezpieczeństwa i pomocy
społecznej

169

96

73

7.2.4

Zwiększenie dostępności do
dzielnicowych - policjantów pierwszego
kontaktu

Policja, organy administracji rządowej
i samorządowej, organizacje
pozarządowe i inne

167

132

35

Kierunek działań:
7.3. Ochrona rodzin i innych grup społecznych przed zjawiskami dezorganizacji i patologii
społecznej.
Działanie 7.3.1 dotyczyło prowadzenia doskonalenia zawodowego kadr Policji w zakresie interwencji
związanych z przemocą w rodzinie. Tego typu przedsięwzięcia prowadziło 99 podmiotów (58,9%
potencjalnych realizatorów), w tym: gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty, Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Lokalny system wsparcia dla ofiar przemocy domowej został utworzony (działanie 7.3.2) przez 106
podmiotów (63,5%), a były to gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty oraz Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach.
Podsumowując wszystkie działania określone w kierunku działań 7.3. Ochrona rodzin i innych grup
społecznych przed zjawiskami dezorganizacji i patologii społecznej były realizowane.
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Tabela 47. Realizacja działań ujętych w kierunku 7.3. Ochrona rodzin i innych grup społecznych przed
zjawiskami dezorganizacji i patologii społecznej.
Działanie

Potencjalni realizatorzy

Uzyskane odpowiedzi
SUMA

Tak

Nie

7.3.1

Doskonalenie zawodowe kadr
Policji w zakresie interwencji
związanych z przemocą w rodzinie

ROPS, Policja, organy administracji rządowej
i samorządowej, organizacje pozarządowe
i inne

168

99
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7.3.2

Budowanie lokalnego systemu
wsparcia dla ofiar przemocy
domowej

Policja, organy administracji rządowej
i samorządowej, organizacje pozarządowe
i inne

167

106
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W celu strategicznym 7 Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego przewidziano 3 kierunki działań oraz
11 działań strategicznych i wszystkie były realizowane.
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4. Wnioski i rekomendacje
W „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”
zaplanowano do realizacji 7 celów strategicznych, 41 kierunków działań i 180 działań strategicznych.
W celu strategicznym 1 Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania
rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom
zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej założono 6 kierunków i 37 działań strategicznych.
Wszystkie działania przyporządkowane do tego celu strategicznego w okresie objętym ewaluacją były
realizowane.
W celu strategicznym 2 Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym, w tym zawodowym określono 4 kierunki i 18 działań strategicznych. Spośród 18 działań
jedno - 2.1.5 Utworzenie Regionalnej Księgi Dobrych Praktyk w zakresie polityki gerontospołecznej
w tym okresie sprawozdawczym nie zostało podjęte.
Dla celu strategicznego 3 Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym oraz zawodowym przewidziano 5 kierunków i 30 działań strategicznych. Na 30 działań
strategicznych w okresie objętym monitoringiem nie podjęto realizacji dwóch działań:
 działania 3.2.2 Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności specjalistycznego sprzętu
niezbędnego w edukacji dziecka niepełnosprawnego;
 działania 3.3.4 Prowadzenie systematycznych badań nad problemami, potrzebami
i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz udostępnianie wyników
w wojewódzkiej bazie danych.
W celu strategicznym 4 Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i społecznie wykluczonych zaplanowano 9 kierunków i 30 działań strategicznych.
Spośród 30 działań strategicznych nie podjęto jednego - działania 4.8.3 Promowanie wyboru
specjalizacji geriatrycznej wśród lekarzy. Potencjalnym realizatorem tego zadania jest Samorząd
Województwa Śląskiego.
Dla celu strategicznego 5 Integracja i rozwój regionalnego systemu kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej o charakterze wielosektorowej
struktury współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozwoju pracy socjalnej
(w tym nowych zawodów i specjalności) przewidziano 5 kierunków działań i 19 działań
strategicznych. W ramach powyższego celu strategicznego nie podjęto realizacji:
 działania 5.1.7 Zwiększanie świadomości/ upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby kształcenia
ustawicznego w obszarze pomocy i integracji społecznej wśród przedstawicieli samorządów
i władz lokalnych (gminnych i powiatowych);
 działania 5.4.2 Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji o dostępnych i rekomendowanych
usługach superwizorów, coachów, trenerów, psychologów itp. Powyższe działanie zostało
przypisane Wojewódzkiemu Zespołowi ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego
kadr pomocy i integracji społecznej, lecz zespól taki nie powstał.
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W celu strategicznym 6 Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano 7 kierunków działań oraz 35
działań strategicznych i wszystkie były wdrożone.
W celu strategicznym 7 Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego określono 3 kierunki działań
oraz 11 działań strategicznych i wszystkie były realizowane.
Reasumując, w okresie objętym monitoringiem działania strategiczne zostały zrealizowane na
wysokim poziomie – 96,7%.
Poniższa tabela przedstawia realizację poszczególnych celów strategicznych w ujęciu procentowym.
Tabela 48. Podsumowanie realizacji działań strategicznych w okresie objętym ewaluacją tj. od
01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.
Kierunki
działania

Cel strategiczny

Działania
Wdrożone
Nie wdrożone
Ilość
%
Ilość
%

I. Tworzenie warunków do powstawania i właściwego
funkcjonowania rodziny, zapewniającej prawidłowy
rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza
osobom zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej.

6

37

100,0

0

0,0

II. Tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób
starszych w życiu społecznym, w tym zawodowym.

4

18

94,4

1

5,6

III. Wzmacnianie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym oraz zawodowym.

5

30

93,3

2

6,7

IV. Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych.

9

30

96,7

1

3,3

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

5

19

89,5

2

10,5

VI. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

7

35

100,0

0

0,0

VII. Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.

5

11

100,0

0

0,0

41

180

96,7

6

3,3

RAZEM

W kolejnym okresie wdrażania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
Aktualizacja 2015” rekomenduje się w szczególności podjęcie i realizację następujących działań
strategicznych:
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Tabela 49. Rekomendowane działania do realizacji w kolejnym okresie objętym monitoringiem tj. od
01.09.2017 r.

Działanie

Potencjalni realizatorzy

2.1.5

Utworzenie Regionalnej Księgi Dobrych Praktyk w zakresie
polityki gerontospołecznej.

Samorząd Województwa Śląskiego,
organizacje pozarządowe i inne

3.2.2

Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności
specjalistycznego sprzętu niezbędnego w edukacji dziecka
niepełnosprawnego.

Organizacje pozarządowe i inne

3.3.4

Prowadzenie systematycznych badań nad problemami,
potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych
w województwie śląskim oraz udostępnianie wyników
w wojewódzkiej bazie danych.

Samorząd Województwa Śląskiego

4.8.3

Promowanie wyboru specjalizacji geriatrycznej wśród
Samorząd Województwa Śląskiego
lekarzy.

5.1.7

Zwiększanie świadomości/ upowszechnianie wiedzy nt.
potrzeby kształcenia ustawicznego w obszarze pomocy
ROPS
i integracji społecznej wśród przedstawicieli samorządów
i władz lokalnych (gminnych i powiatowych).

5.4.2

Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji o dostępnych
i rekomendowanych usługach superwizorów, coachów, Samorząd Województwa Śląskiego
trenerów, psychologów itp.

73

