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Szanowni Państwo
Obserwatorium Integracji Społecznej – WROT przygotowało we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu kolejną odsłonę Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
do lektury którego mam przyjemność Państwa zaprosić.
Wspólnym mianownikiem i klamrą spinającą wszystkie
artykuły zawarte w biuletynie są wyniki badań społecznych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ oraz inicjatywy
podejmowane na terenie województwa wielkopolskiego
w ramach systemu polityki społecznej przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Polityka społeczna w regionalnej odsłonie to m.in.
działania zmierzające do uspójnienia systemu ekonomii
społecznej, mikro innowacje w obszarze wsparcia osób
zależnych i ich opiekunów, budowanie modeli wsparcia
osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie narzędzi aktywnej integracji i sieciowanie podmiotów wsparcia
i reintegracji, inicjatywy wspierające rodziny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz różnych grup
społecznych. Poza tym badania, projekty międzynarodowe i wiele, wiele innych działań.
Za realizacją wszystkich tych zagadnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu stoją konkretne osoby, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej i Obserwatorium Integracji Społecznej oraz
przedstawiciele wielkopolskich samorządów, jednostek
pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów reintegracyjnych – partnerzy i liderzy realizowanych
projektów społecznych.
Tak zróżnicowana treść biuletynu oddaje wielowymiarowość i interdyscyplinarność działań podejmowanych
w obszarze polityki społecznej. W jej ramach coraz częściej
znajduje się miejsce dla innowatorów i innowacji społecznych, nieszablonowych rozwiązań problemów społecznych
np. przy wykorzystaniu technologii IT/ICT, uniwersalnych

modeli wdrażania usług społecznych czy tworzenia międzynarodowych partnerstw i konsorcjów. Kluczową rolę
odgrywają również badania i analizy podejmowane w tym
obszarze, bo czy można zacząć wdrażać nowe rozwiązania
bez gruntownej diagnozy i wiedzy na temat tego, czym
aktualnie dysponujemy i jakie są potrzeby mieszkańców
województwa?
Mówiąc o problemach społecznych i systemie wsparcia mieszkańców Wielkopolski, warto wspomnieć o dużym
zróżnicowaniu wewnątrzregionalnym województwa wielkopolskiego, zarówno pod kątem skali występowania problemów, jak i dostępu do usług społecznych i infrastruktury społecznej. Wart odnotowania w tym miejscu jest fakt,
że aktywność samorządów lokalnych w perspektywie unijnej 2014-2020 ma szansę wpłynąć pozytywnie na społeczny i socjalny rozwój województwa wielkopolskiego, a tym
samym poprawić poziom jakości życia jego mieszkańców.
Mówiąc o jakości życia obywateli i obywatelek zamieszkujących województwo wielkopolskie, warto przybliżyć
zagadnienie jakości życia grup wymagających szczególnej wrażliwości i aktywności lokalnych samorządów: osób
starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin będących w kryzysie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osób z zaburzeniami psychicznymi, opiekunów nieformalnych osób zależnych, czy rodzin wielodzietnych.
Jestem przekonana, że kolejny Biuletyn WROT to zbiór
interesujących informacji. Mam nadzieję, że tematyka
poruszona w artykułach zachęci Państwa do pogłębienia
wiedzy w niektórych obszarach i zainspiruje do podejmowania działań na rzecz wdrażania pozytywnych zmian
w swoim najbliższym otoczeniu.
Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Wyzwania systemu pomocy społecznej w Wielkopolsce
na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok
Wstęp
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Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie
z art. 16a, wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS). Powinna ona zostać
sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej,
demograficznej i zasobów, które w szczególności obejmują: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady
finansowe na zadania z pomocy społecznej, bez względu
na podmiot je finansujący i realizujący (art. 16a, p.1 i 2 Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich
rozkład ilościowy (art.16a, p.3 Ustawy o pomocy społecznej).
OZPS powinna zostać przedstawiona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego co roku do 30 kwietnia
odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca
sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Narzędzie zostało umieszczone w systemie CAS (Centralna
Aplikacja Statystyczna), należącym do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej i składa się z następujących części:
1.	 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie
i powiecie;
2.	 Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy
społecznej w gminie i powiecie;
3.	 Dane o zasobach pomocy społecznej w gminie i powiecie;
4.	 Wskaźniki oceny dla gminy i powiatu.
Ocena zasobów województwa wielkopolskiego jest przygotowywana w oparciu o sprawozdania nadesłane ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego regionu, a więc 226
gmin, 31 powiatów i 4 miast na prawach powiatu.
OZPS ze względu na swój unikatowy charakter, pozwalający na komentowanie danych ilościowych, formułowanie wniosków i rekomendacji przez poszczególne samorządy stanowi
jednak swoiste kompendium wiedzy o polityce społecznej realizowanej w gminach i powiatach i jako taka może, a wręcz
powinna, służyć do planowania ich działań w tym zakresie.
Daje również możliwość oceny pewnych zjawisk czy tendencji
w perspektywie czasowej oraz terytorialnej, pozwala bowiem
na odniesienie się do sytuacji społecznej w innych gminach
czy powiatach, a także monitorowanie efektów prowadzonych

działań. Poprzez możliwość graficznej prezentacji danych
umożliwia tworzenie krótkich raportów dotyczących danego zagadnienia, co może np. stanowić podstawę do rozmów
z lokalnymi władzami na temat rozwijania zdiagnozowanego
potencjału, uzupełnienia luk wsparcia, a także planowania sposobów zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku
lokalnym. Stanowi też bogaty zbiór danych, z którego można
czerpać tworząc lokalne diagnozy, programy, strategie. Refleksja nad informacjami tam zawartymi ma w założeniu ułatwiać
decydentom podejmowanie kluczowych decyzji w obszarze
polityki społecznej realizowanej przez samorządy oraz skuteczniejsze zarządzanie ich zasobami.
System pomocy społecznej powinien być organizowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby
osób, które wymagają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Trudno jest oszacować jednoznacznie zapotrzebowanie na określone usługi społeczne, jednak pomocne może
być w tym narzędzie OZPS, które wraz z danymi pozyskanymi
z innych sprawozdań resortowych oraz z Banku Danych Lokalnych GUS pozwala na określenie najważniejszych zmian
w strukturze świadczeniobiorców oraz zasobów i deficytów
w systemie wsparcia.

Wsparcie osób ubogich
W ostatnich latach obserwujemy silnie zaznaczający się spadek liczby osób pobierających świadczenia pomocy społecznej, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba świadczeniobiorców
w województwie wielkopolskim zmalała o 15,5% (22 370 os.)1.
Jest to zbieżne z tendencją obserwowaną przez GUS w badaniu budżetów gospodarstw domowych. W 2017 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, odnotowano zmniejszenie zasięgu wszystkich analizowanych typów ubóstwa (skrajnego,
relatywnego i ustawowego), przy czym w przypadku stopy
ubóstwa skrajnego oraz relatywnego obserwowane zmiany
były wyraźnie mniejsze niż w 2016 r.2
Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w kilku czynnikach:
poprawie sytuacji materialnej rodzin z dziećmi na skutek
rządowego programu „Rodzina 500+”,

•

Sprawozdanie Ocena zasobów pomocy społecznej województwa
wielkopolskiego za 2017 rok.
2
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r., GUS, 2018.
1
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wzroście wynagrodzeń (w tym płacy minimalnej),
spadku bezrobocia.
W przypadku ubóstwa ustawowego wpływ na zmniejszenie jego zasięgu miała natomiast nie tylko poprawa sytuacji
materialnej gospodarstw domowych, lecz dodatkowo również fakt, iż od IV kwartału 2015 r. nie zmieniał się poziom
granic tego typu ubóstwa (w 2017 r. wartości progowe dla
gospodarstwa 1-osobowego wynosiły 634 zł, natomiast dla
osoby w gospodarstwie wieloosobowym – 514 zł)3.

Wykres 1. Wskaźniki (%) zasięgu ubóstwa w latach 2014-2017 w kraju
i w województwie wielkopolskim
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Wsparcie seniorów
Inną zmianą dokonującą się w grupie świadczeniobiorców
jest przesuwanie się wieku osób wymagających wsparcia.
O ile jeszcze w 2014 roku udział tej grupy w ogóle świadczeniobiorców wynosił 11,5%, to już w roku 2017 grupa ta stanowiła 18,6%. Zmiana ta oczywiście spowodowana jest przemianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa,
przy czym w perspektywie długofalowej spodziewać się należy dalszego nasilenia tego zjawiska.
Wykres 3. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle
świadczeniobiorców pomocy społecznej w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Co ciekawe, wskaźniki dla Wielkopolski, uważanej za region znajdujący się w czołówce pod względem rozwoju gospodarczego, osiągają wartości poniżej średniej dla kraju i plasują nasze województwo na końcowych pozycjach rankingu
województw. Porównując dane za lata 2014-2017 zaobserwować można jednak stopniową poprawę pozycji województwa wielkopolskiego względem innych województw oraz
zmniejszanie odchylenia od średniej krajowej. Jest to z pewnością zagadnienie wymagające zbadania i wnikliwej analizy,
pozwalającej na zdiagnozowanie przyczyn tej sytuacji oraz
dostosowania wsparcia socjalnego kierowanego do konkretnych grup, które z różnych przyczyn nie zyskały tak znacznie
na wzroście koniunktury gospodarczej.
Taka sytuacja wymusza konieczność zweryfikowania dotychczasowych narzędzi używanych przez służby socjalne
w pracy z ich klientami, wskazuje bowiem na zmianę dokonującą się wewnątrz tej grupy, wymagającą stosowania innych
metod w odpowiedzi na jej specyficzne potrzeby.
Równolegle do zmniejszania się liczby świadczeniobiorców dane wskazują na utrwalanie zjawiska pozostawania
w systemie osób długotrwale korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, czyli zarejestrowanych w ciągu ostatnich
36 miesięcy przez co najmniej 18 miesięcy. Dla przykładu,
w 2014 roku 45,4% osób korzystających z pomocy społecznej
było korzystającymi długotrwale, a w roku 2017 już 48,4%.
Wykres 2. Odsetek osób długotrwale korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w ogóle świadczeniobiorców w latach 2014-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok.
3
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Coraz silniej zaznaczająca się obecność starszych osób
w systemie generuje konieczność zapewnienia, oprócz wsparcia finansowego, również pomocy w formie usług, zwłaszcza
związanych z opieką, czyli usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania, poza miejscem zamieszkania, usług w dziennych domach pomocy, mieszkaniach chronionych, a dla osób
wymagajacych długoterminowej opieki – miejsc w domach
pomocy społecznej. Z danych przesyłanych w sprawozdaniu
przez gminy i powiaty wynika, że zapotrzebowanie na tego
typu usługi jest coraz większe i w większości samorządy dostrzegają konieczność rozwijania i tworzenia kolejnych miejsc
wsparcia tej grupy beneficjentów.
Niekorzystne tendencje zaznaczają się natomiast w obszarze organizowania przez gminy usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania. Mimo wzrostu środków finansowych przeznaczanych przez gminy na realizację usług opiekuńczych, spada średnia miesięczna liczba godzin usług
opiekuńczych przypadających na jedną osobę korzystającą
z tej formy wsparcia (z 35 godz./mc w 2015 r. do 31 godz./mc
w 2017 r.). Z jednej strony ma to związek ze wzrastającą liczbą
osób, które wymagają wsparcia w tej właśnie formie, z drugiej z rosnącymi kosztami świadczenia usług opiekuńczych.
Biorąc pod uwagę, że tendencja spadkowa w zakresie liczby
godzin opiekuńczych w przeliczeniu na jednego podopiecznego obserwowana jest od kilku lat, przypuszczać należy, że
samorządy gminne nie są już w stanie samodzielnie zaspokoić rosnących potrzeb w tym zakresie, choć zwiększają środki
pieniężne na ten cel. Rok 2017 wydaje się być tego doskonałym przykładem, ponieważ wzrosła liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, w tym roku zaczęła obowiązywać
stawka minimalna za godzinę pracy w ramach umów cywilno-prawnych, w związku z czym przedstawiciele gmin zmuszeni byli podnieść wynagrodzenia opiekunom. Poniesiono
tym samym większe nakłady finansowe w ramach budżetów,
a mimo to spadła liczba usług/godzin świadczonych na rzecz
podopiecznych.
Warto również podkreślić, że choć spada liczba usług opiekuńczych w ogóle, to zwiększa się wymiar świadczenia usług
o charakterze specjalistycznym – w ciągu dwóch ostatnich
lat średnio o 5 godzin w przeliczeniu na osobę w miesiącu.
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Oznacza to, że coraz częściej konieczne jest świadczenie usług
bardziej wyspecjalizowanych, odpowiadających na specyficzne problemy zdrowotne klientów pomocy społecznej4.

społecznej, które jednocześnie długotrwale chorują i zmagają
się z niepełnosprawnością świadczą choćby statystyki dotyczące powodów przyznawania pomocy. Na przestrzeni kilku
ostatnich lat czterema głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia w województwie wielkopolskim były niezmiennie: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała
lub ciężka choroba, zmienna była natomiast ich kolejność na liście rankingowej w poszczególnych latach. W 2017 roku po raz
pierwszy ubóstwo rodzin nie było najważniejszym powodem
korzystania z pomocy społecznej, lecz zastąpiła je długotrwała
choroba w rodzinie. Coraz mniejszy jest też wpływ bezrobocia
na fakt korzystania z zasiłków pomocy społecznej7.
Zmiana ta może świadczyć o pewnych przeobrażeniach
w sposobie myślenia, gdzie niepełnosprawność lub choroba
w rodzinie jest jednym z powodów ubóstwa. Nie wyklucza to
również odwrotnej sytuacji, gdzie ubóstwo i wykluczenie społeczne prowadzi do niepełnosprawności, np. z uwagi na utrudniony dostęp do opieki medycznej (opieki lekarskiej, możliwości zakupu lekarstw). Dla przykładu jedną z grup narażoną
na utratę zdrowia, w tym przypadku psychicznego, są osoby
doświadczające różnego rodzaju deprywacji (w tym ekonomicznej) lub stale przeżywające specyficzny rodzaj stresu związanego z niepewnością statusu społeczno-ekonomicznego8.

Wykres 4. Średnia miesięczna liczba godzin (świadczeń) usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przypadających
na jednego korzystającego w latach 2015-2017 oraz prognoza na 2018 rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok.

Pomimo spadku liczby świadczeniobiorców, w województwie wielkopolskim wzrasta ogólna liczba osób pobierających zasiłek stały5, co wpływa na konieczność zwiększenia
przez gminy wydatków na to zadanie. Warto również zwrócić
uwagę, że ciągle zmniejsza się liczba osób funkcjonujących
w rodzinie pobierających zasiłek stały, a równocześnie wzrasta liczba osób samotnie gospodarujących, otrzymujących to
świadczenie. W podobnym tempie zmienia się również liczba
świadczeń przyznawana dla tych grup. Przypuszczać zatem
można, iż w części przypadków następuje przejście klientów z jednej do drugiej kategorii. Osoby pobierające zasiłek
stały żyjące do tej pory w rodzinach mogły stać się osobami
samotnie gospodarującymi na skutek rozpadu więzi rodzinnych z różnych powodów (np. śmierć współmałżonka)6.

Wykres 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wg
powodów jej udzielania w latach 2016-2017

Wykres 5. Liczba osób pobierających zasiłek stały w latach 2014-2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

6

W statystyce publicznej dane o liczbie osób z niepełnosprawnością pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego, który
został przeprowadzony w 2011 roku. Statystyki pomocy społecznej są w tej kwestii bardziej dynamiczne, cały czas bowiem
obserwować możemy wzrost liczby świadczeń i usług (oraz
ich wartości) skierowanych do osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin. O wzroście liczby osób korzystających z pomocy
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 38.
5
Zasiłek stały przysługuje niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od
odpowiedniego kryterium dochodowego.
6
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 56.
4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok.

Z danych pozyskanych z wielkopolskich gmin wynika, że
z 452 764 świadczeń (wzrost o 4 704 świadczeń) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 1 171 os. (wzrost o 149 os.). Oznacza to, że
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 36.
8
D. Trawkowska, M. Sochańska, K. Czub, S. Szpyrka, M. Zaręba, System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, Poznań 2017.
7
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w województwie w 2017 r. wzrosła liczba świadczeń w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i liczba osób korzystających z usług
w stosunku do 2016 roku. W przypadku usług opiekuńczych
skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi obserwujemy podobny trend, jak w przypadku zwykłych usług
opiekuńczych, tzn. systematycznie spada średnia miesięczna
liczba godzin przypadających na jedną osobę korzystającą
z usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(z 38 w 2015 roku do 32 w 2017 roku). Podkreślić należy również to, iż nie w każdej wielkopolskiej gminie osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą skorzystać ze specjalistycznych
usług opiekuńczych dedykowanych wyłącznie tej grupie, ponieważ taki typ usługi świadczyło jedynie 46% gmin z terenu
województwa (mimo iż koszt tej usługi finansowany jest z budżetu centralnego)9.
Temat wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w ostatnim czasie był w Polsce jednym z wiodących.
Bez względu na poglądy społeczeństwa na tę kwestię, z badań wynika, że konieczne jest wspieranie osób zależnych
(w tym z niepełnosprawnościami oraz starszych) oraz ich
opiekunów poprzez m.in. rozbudowę systemu usług społecznych (np. wprowadzenie opieki wytchnieniowej, zwiększenie
liczby miejsc krótkiego pobytu) oraz dostosowanie ich do potrzeb samych zainteresowanych10.

Jak wynika z raportu GUS świadczenie wychowawcze
stanowiło 16,8% (w województwie wielkopolskim 17,2%)
dochodów rozporządzalnych gospodarstw je otrzymujących
w przeliczeniu na 1 osobę11. Rodziny z trójką lub większą
liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji
materialnej, jednak w 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa ich
sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2%12.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych pobierających świadczenie wychowawcze („Rodzina 500+”) w 2016 r. (II–IV kwartał)
wyniósł 1 171 zł13 i był niższy od przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem dla Polski
o 304 zł/os.
Odpływ rodzin z systemu pomocy społecznej obrazuje
między innymi liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W poprzednim roku aż o 1 549 rodzin mniej korzystało
z pomocy społecznej z ww. powodu niż w 2016 roku. I choć
coraz lepsze efekty pracy osiągają asystenci rodziny i ich
„podopieczni”, to trudno przypuszczać, że dotyczy to wszystkich rodzin14. Z danych OZPS za 2017 rok wynika, że 386 asystentów rodziny zatrudnionych w Wielkopolsce współpracowało z 4 115 rodzinami wymagającymi tej formy wsparcia.
Biorąc pod uwagę, że usługa asystentury skierowana jest
(a przynajmniej powinna być) przede wszystkim do rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, to
oznaczałoby, że jedynie niespełna 29% rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych było objętych wsparciem asystenta rodziny. Wartym uwagi jest również fakt, iż usługa asystentury nie była dostępna na terenie każdej wielkopolskiej
gminy, nadal jeszcze siedem samorządów nie zdecydowało
się na wprowadzenie tej formy wsparcia dla rodzin. Pomijając
to oraz wiele innych problemów (metodycznych, organizacyjnych i kadrowych) wydaje się, że asystentura rodziny jest
jedną z ważniejszych usług wsparcia rodziny realizowanych
w wielkopolskich gminach. Inne formy pomocy (chociażby
tylko) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (np. usługa rodziny wpierającej czy placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży15) wymagają nadal
promocji i upowszechniania wśród samorządów gminnych.
O poprawie sytuacji materialnej wielkopolskich rodzin
świadczyć może również spadek liczby mieszkańców (w tym
dzieci) korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie

Wsparcie rodzin
Jak już wcześniej wspomniano, w ostatnich latach obserwowany jest spadek liczby osób pobierających świadczenia pomocy
społecznej, a tym samym rodzin korzystających z pomocy społecznej. W 2017 roku odnotowano, że świadczenia z pomocy
społecznej pobrały 87 303 rodziny, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 1 279 rodzin. Wiele samorządów oraz specjalistów w tej dziedzinie (w tym pracowników
socjalnych) przyczyn odpływu rodzin z systemu (szczególnie
z dziećmi na utrzymaniu) upatruje w poprawie ich sytuacji
materialnej po wprowadzeniu rządowego programu „Rodzina
500+”. Z jednej strony jest to tendencja pozytywna, ponieważ
oznacza to, że dla części rodzin z dziećmi sytuacja materialna
po wprowadzeniu Programu poprawiła się na tyle, że nie muszą
one korzystać ze świadczeń systemu pomocy społecznej. Z drugiej jednak, jak sygnalizują pracownicy pomocy społecznej, istnieje ryzyko, że system pomocy społecznej opuszczają również
takie rodziny, które wymagają innych form pomocy i wsparcia
niż finansowego, a niechętnie do tej pory z nich korzystały.
W 2017 roku wsparcie z programu „Rodzina 500+” otrzymało 259 787 wielkopolskich rodzin, przy czym prognozy
dotyczące 2018 roku mówią o wzroście liczby wspartych
środowisk o 10 796 rodzin. Do świadczenia w województwie wielkopolskim uprawnionych było 59% dzieci w wieku
do 18 roku życia.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
10
Patrz: K. Czub, S. Szpyrka, M. Zaręba, Pogłębione Studium usług
opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka
formalna i nieformalna, Poznań 2017; D. Trawkowska, M. Sochańska,
K. Czub, S. Szpyrka, M. Zaręba, System wsparcia osób z zaburzeniami
psychicznymi, Poznań 2017.
9

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 78.
12
Raport Budżety Gospodarstw Domowych w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017 r., str. 42.
13
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 78.
14
W 2017 r. 400 rodzin zakończyło współpracę z asystentem rodziny z uwagi na osiągnięcie założonych celów, z kolei 409 z powodu
zaprzestania współpracy przez rodzinę, Sprawozdanie z realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za I i II półrocze 2017 roku.
15
W województwie wielkopolskim działało 9 rodzin wspierających
na terenie 4 gmin oraz 94 placówki wsparcia dziennego (4 o zasięgu
powiatowym oraz 90 o zasięgu gminnym).
11
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dożywiania”. W 2017 roku wszystkie wielkopolskie gminy brały
udział w tym Programie, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ogółem
w 2017 roku, z pomocy w dożywianiu skorzystało 91 822 mieszkańców województwa (o 15 560 osób mniej niż w 2016 roku),
natomiast z posiłku (jedna z form wsparcia w ramach Programu) 39 147 osób, w tym 14 734 dzieci do czasu rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej i 32 530 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W sprawozdaniu wskazano
również szacunkową liczbę dzieci i osób wymagających dożywiania, ale nieobjętych Programem. W 2017 r. były to łącznie
243 osoby, przy czym jako główny powód tej sytuacji wskazano
ich niechęć do skorzystania z tej formy pomocy16.
Wśród wielu wyzwań stojących przed systemem pomocy społecznej w kontekście wspierania rodzin na szczególną uwagę zasługują dwa. Po pierwsze potrzeba rozbudowy
usług szeroko rozumianego wsparcia rodzin dostosowanych
do ich potrzeb i możliwości. Po drugie konieczność poszukiwania nowych sposobów docierania do rodzin z dziećmi, których sytuacja finansowa uległa poprawie, jednak nadal borykają się one z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

demograficzne, przeobrażenia społeczne rodziny (i funkcji
przez nią pełnionych) oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów. Ponadto, zagadnienie organizacji i realizacji usług opiekuńczych, w ten czy inny sposób, bliskie jest
wszystkim grupom, które sprawują opiekę nad osobami zależnymi (w szerokim ujęciu), np. rodzicom dzieci do lat 3 (niewystarczająca liczba miejsc opieki żłobowej, a w niektórych
regionach województwa w ogóle niedostępna) lub rodzinom
osób niepełnosprawnych wymagającym wsparcia (np. brak
lub niewystarczająca liczba miejsc opieki wytchnieniowej,
asystentów osób niepełnosprawnych). Innym, istotnym wyzwaniem dla sektora pomocy społecznej wydaje się być również zjawisko długotrwałego korzystania z pomocy społecznej (podobny zresztą trend obserwowany jest w przypadku
osób bezrobotnych). W województwie wielkopolskim realizowanych jest wiele projektów mających na celu m.in. aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych. Pojawia
się jednak pytanie, kto jest uczestnikiem tych projektów, czy
nie są to jednie tzw. „osoby rokujące” na ukończenie projektu, a zatem z przejściowymi problemami, krótko korzystające
z systemu oraz stosunkowo dobrze zmotywowane do zmiany
swojej sytuacji życiowej. Poza tym, zjawisko długotrwałego
korzystania z pomocy społecznej jest, a w zasadzie powinno
być, czynnikiem wywołującym dyskusję nad samym systemem pomocy społecznej, a w szczególności nad jego organizacją oraz zadaniami i rolą pracowników socjalnych17. Jednak
zagadnienie to wymaga rozszerzenia w odrębnym artykule.
Jakie zmiany przyniesie kolejna edycja Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej, zobaczymy już za rok. Mamy jednak nadzieję, że lektura tegorocznej przyniesie Państwu nie tylko
refleksję, ale również impuls do zmian, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed całym systemem pomocy społecznej,
zarówno tym lokalnym, regionalnym, jak i krajowym.

Podsumowanie
Jak już wspomniano na wstępie, OZPS to zarówno narzędzie sprawozdawcze, jak i planistyczne. Na poziomie regionu umożliwia obserwację zachodzących zmian w pomocy
społecznej w perspektywie czasowej oraz terytorialnej, a formułowane wnioski odzwierciedlają zarówno trendy, jak i potrzeby określane przez samorządy gminne oraz powiatowe.
Z tegorocznej edycji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
wyraźnie wynika, że dla gmin coraz większym wyzwaniem
jest organizacja i realizacja usług o charakterze opiekuńczym,
w tym nad osobami starszymi. Mimo zwiększania nakładów
finansowych na opiekę w miejscu zamieszkania, zmniejsza
się średni wymiar świadczenia usług w przeliczeniu na jedną osobę korzystającą. Pamiętać przy tym należy, że problem ten może się pogłębiać, biorąc pod uwagę zmiany
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego
za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 135-136.

16

8

Mimo, iż rośnie liczba pracowników jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR, MOPR), to maleje liczba pracowników socjalnych
(wskaźniki ich dostępności też nie są zadowalające). Oznacza to, że
coraz więcej osób zatrudnianych jest w systemie do realizacji zadań spoza zakresu pomocy społecznej, np. obsługi różnego rodzaju
świadczeń, których realizację gmina powierza lokalnym jednostkom
pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok, ROPS Poznań, 2018, str. 107-111.
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Marta Zaręba
Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Aktywne starzenie się jako priorytet działań samorządowych
Wstęp
Nie zastanawiamy się obecnie nad tym, czy samorządy lokalne poza udzielaniem świadczeń socjalnych i organizacją
usług opiekuńczych powinny również wspierać aktywność
społeczną seniorów – jest to oczywista sprawa. To, nad czym
się obecnie zastanawiamy, to w jaki sposób organizować
przyjazną i otwartą przestrzeń społeczną dla osób starszych,
a także jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Coraz
częściej w tworzeniu lokalnych polityk samorządy uwzględniają interesy osób starszych jako uczestników życia społecznego, odbiorców działań aktywizujących, edukacyjnych
i wspierających, czy odbiorców kultury. W dyskursie publicznym opisującym obecność seniorów w życiu społecznym, pojawiają się pewne hasła – słowa klucze, takie jak: uczenie się
przez całe życie, srebrna gospodarka, aktywne starzenie się,
wychowanie do starości, partycypacja seniorów, „odmłodzenie starości” czy starzenie się w zdrowiu. Wzmożonej debacie
publicznej na temat starości towarzyszą próby redefinicji pojęcia starości, która ma polegać na „zmianie jej postrzegania
jako «zimy» czy «jesieni» życia, okresu bierności, spoczynku
i wycofania na takie ujęcie, które uprawnia do «bycia nadal
obecnym» w życiu społecznym”1. W dyskursie akademickim
i samorządowym powstaje sporo wielowątkowych publikacji, jeszcze więcej wniosków i rekomendacji, na bazie których
budowane są strategie i programy dedykowane właśnie tej
grupie społecznej. Chciałoby się powiedzieć: „Przestańmy
w końcu opisywać idealną rzeczywistość społeczną, twórzmy
ją!” Byłoby pięknie, gdyby granice realizacji działań wyznaczała nam nasza wyobraźnia, niestety w praktyce granice te
są wyznaczane przez lokalne budżety i kadencyjność władz
samorządowych.
Rok 2012 został ustanowiony przez Unię Europejską Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Na poziomie międzynarodowym chciano zwrócić
uwagę krajom członkowskim na starość jako naturalną fazę
życia, która stwarza nowe możliwości zaangażowania się seniorów w działania nakierowane zarówno na samorozwój, jak
i rozwój wspólnot lokalnych, a także na obszary wymagające
zmian i problemy w polityce senioralnej wymagające przepracowania i rozwiązania. 6 lat później, należy zadać sobie
pytanie w jakim punkcie się obecnie znajdujemy, jakie działania w tej materii zostały podjęte, a jakie zaniechane.
W niniejszym artykule chcielibyśmy opisać Państwu dobre praktyki samorządowe w zakresie realizacji lokalnej polityki prosenioralnej wybrane z terenu województwa wielkopolskiego. Zanim jednak przybliżymy kilka przykładów takich
działań, chcielibyśmy odnieść się do faktów i danych na temat
Hanna Mamzer, Społeczno-kulturowa percepcja starości w Polsce
[w:] Studia kulturoznawcze nr 2/(4) 2013 r., s. 71-79.

1

Źródło: https://www.flickr.com, photo Lisbon by Rijper is licensed under
CC BY-NC-ND 2.0

starości, odzwierciedlających skalę aktualnego i przyszłego
zapotrzebowania na działania samorządów skierowanych
do tej grupy społecznej.

Naszą przyszłością jest starość!
Osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią w województwie wielkopolskim 24,5% populacji. Mówiąc w sposób bardziej obrazowy 1 na 4 osoby w województwie urodziła się w 1952 roku
lub w latach wcześniejszych. Prognozy demograficzne sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny mówią o 31% seniorów w populacji Wielkopolan w 2050 roku2. Niewątpliwie
starość jest naszą przyszłością, nie tylko w kontekście naturalnego przejścia każdego z nas do kolejnego etapu życia,
ale także w kontekście demograficznego starzenia się całego
społeczeństwa.
Myśląc o osobach starszych część społeczeństwa wciąż porusza się w sferze mniej lub bardziej upraszczających stereotypów społecznych, w których rzeczywistość jest czarno-biała,
senior to najczęściej pacjent, a starość to wielochorobowość
i niesamodzielność. W świadomości społecznej rola osoby
starszej zredukowana została do bycia biorcą bądź realizatorem usług opiekuńczych. Wciąż jesteśmy skorzy do stereotypowego postrzegania ogółu osób starszych jako monolitu –
niezróżnicowanej wewnętrznie grupy społecznej o zbliżonych
potrzebach, możliwościach, oczekiwaniach i zasobach.
Nie bez przyczyny w literaturze wyróżnia się podział
starości na kilka okresów: trzeci wiek, tzw. Young Old
(60-79 lat), czwarty wiek, tzw. Old Old (80 lat i więcej) oraz
długowiecznych – The Oldest Old (od 90 roku życia). Pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup wiekowych
mogą występować znaczne różnice w sferach: aktywności
Główny Urząd Statystyczny, Prognozy ludności na lata 2014-2050,
Warszawa 2014.

2
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społeczno-zawodowej, doświadczeń życiowych, stanu zdrowia, statusu materialnego, a przede wszystkim potrzeb,
w tym wsparcia społecznego, socjalnego, opiekuńczego oraz
pielęgnacyjnego. Polityka senioralna powinna uwzględniać
to zróżnicowanie, a oferta wsparcia i aktywizacji elastycznie
reagować na indywidualny profil klienta, tak aby każdy mógł
odnaleźć w niej coś dla siebie.

w wydarzeniach organizowanych w miejscu zamieszkania.
Być może wynika to z braku atrakcyjnej oferty dla nich.
26% osób w wieku 65 lat i więcej uznaje osoby starsze
za grupę dyskryminowaną w Polsce. W innych grupach odsetek ten osiągnął tę samą wartość.
Wyniki badania subiektywnego dobrobytu również wskazują na niższy poziom osiąganych wskaźników poczucia
optymizmu (50% seniorów, 66% w ogóle społeczeństwa),
poczucia sensu życia (56% seniorów, 67% w całej populacji) i wskaźnika dobrego samopoczucia (38% seniorów, 50%
w ogóle społeczeństwa).
Wyniki badań jakości życia potwierdzają konieczność
wdrażania działań, mających na celu zwiększenie poziomu
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i poprawę ich
subiektywnego zadowolenia z życia. Warto podkreślić, że powyższy postulat dotyczy 24,5% naszego społeczeństwa.

Aktywna rola samorządów w tworzeniu
warunków do aktywnego starzenia się

Źródło: https://www.flickr.com, photo Advice by Garry Davies is licensed under
CC BY-NC-ND 2.0

Niezaktywizowani, ale przywiązani do
swojego miejsca zamieszkania
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Jak dowiadujemy się z raportu GUS Jakość życia osób starszych w Polsce3 osoby w wieku 65 lat i więcej rzadziej niż osoby w wieku 16 lat i więcej korzystają z oferty kulturalnej: kin,
teatrów, muzeów. Różnice procentowe pomiędzy wskazaniami tych dwóch grup osiągają wartości kilkunastu punktów
procentowych, a w przypadku chodzenia do kina różnica ta
wynosi aż 33 punkty procentowe (82% seniorów nigdy lub
prawie nigdy nie chodziła na seanse filmowe w porównaniu
do 49% takich osób w wieku 16 lat i więcej). Mniejszy odsetek
seniorów w porównaniu z innymi grupami wiekowymi uprawia jakikolwiek sport (17% seniorów zadeklarowało uprawianie sportu, a w przypadku osób w wieku 16 lat i więcej
– 47%). Seniorzy rzadziej wyjeżdżają poza miejsce swojego
zamieszkania, wyjazdy zadeklarowało 29% z nich, w porównaniu z 44% osób w wieku 16 lat i więcej.
Co ciekawe, osoby starsze nieco częściej niż przedstawiciele pozostałych grup deklarują przywiązanie do miejscowości zamieszkania, aż 96% deklaruje związek ze swoją miejscowością, w tym 59% deklaruje bardzo silne przywiązanie
(92% w populacji, z czego 50% deklaruje bardzo silny związek). 85% seniorów odczuwa związek z ludźmi z sąsiedztwa
i okolicy, w pozostałych grupach odsetek takich osób wynosił
77%. Pomimo tak dużego poczucia przywiązania do swojego miejsca zamieszkania, tylko 9% seniorów bierze udział
Raport powstał na podstawie wyników Badania spójności społecznej w 2015 r., zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

3

To w jaki sposób samorządy podchodzą do realizacji polityki senioralnej zależy od lokalnych możliwości, zasobów,
przeprowadzenia diagnozy potrzeb, sposobów lobbowania
na rzecz środowiska seniorów na terenie gminy, kondycji
trzeciego sektora i poziomu kapitału społecznego.
W tej części artykułu chcielibyśmy przedstawić kilka wybranych praktyk samorządowych, które przyczyniają się
do poprawy jakości życia, integracji społecznej, wzmocnienia
mechanizmów samostanowienia i sprawstwa tej grupy społecznej.
Warto podkreślić, że różne inicjatywy (wymienione poniżej) na rzecz seniorów podejmowane są na terenie całego
województwa, nie są one domeną tylko silnych środowisk
wielkomiejskich.

„Senior z inicjatywą” w Krotoszynie
Coroczny projekt organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
Projekt jest skierowany do Seniorów z powiatów: krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego, pleszewskiego i realizowany jest nieprzerwanie od 2005 roku4.
W 2017 roku odbywał się pod hasłem „Miłość się nie starzeje”.
Projekt polega na corocznie organizowanych eventach,
imprezach, wyjściach do kina, happeningach organizowanych dla seniorów.
Biorąc pod uwagę wyniki badania jakości życia osób starszych w Polsce i skalę niezaspokojonych potrzeb społecznych
seniorów, projekt „Senior z inicjatywą” mógłby znaleźć się
na obowiązkowej liście działań każdej wielkopolskiej gminy. Senior z inicjatywą to senior widoczny w przestrzeni publicznej jako jej pełnoprawny uczestnik, manifestujący swoją
obecność w społeczności lokalnej. To wreszcie senior, który
ma prawo do wyrażania i realizacji własnych potrzeb np. bycia w grupie, wspólnego przeżywania radosnych chwil i nawiązywania nowych znajomości.
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/aktywny-senior/38-senior-z-inicjatywa, dostęp: 02.07.2018 r.

4
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Oborniki przyjazne seniorom

Obornicka Rada Seniorów w 2017 roku złożyła wniosek
o przyjęcie Obornik do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).
Powołanie Obornickiej Rady Seniorów, opracowanie
i wdrożenie Obornickiej Karty Seniora oraz darmowe przejazdy
komunikacją miejską to poszczególne etapy na drodze do celu,
którym jest zadowolony i szczęśliwy senior. Z całą pewnością
uwieńczeniem tej drogi oraz motywatorem do dalszych pozytywnych zmian, będzie przynależność do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu.
Obserwując pozytywne, prosenioralne zmiany w Obornikach, nabieramy przekonania, że wysokie standardy działań
coraz częściej wyznaczane są nie tylko przez duże metropolie.

Wiosenna Szkoła Rad Seniorów

Coraz częściej na terenie województwa i kraju powstają reprezentacje seniorów w postaci Miejskich/Gminnych Rad Seniorów. Aktualnie w województwie wielkopolskim funkcjonuje 26 takich gremiów.
W 2017 roku w województwie wielkopolskim zorganizowano Wiosenną Szkołę Rad Seniorów, która została sfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wiosenna szkoła była przestrzenią wymiany myśli, doświadczeń
i miejscem integracji środowisk senioralnych. Członkowie
Rad wzięli udział w warsztatach i szkoleniach rozwijających
ich indywidualne kompetencje społeczne.
Zdaniem uczestników i uczestniczek Wiosennej Szkoły,
w przyszłości Rady mogą stać się lokalnymi liderami społeczności senioralnej, dlatego tak ważne jest rozpoczęcie procesu
sieciowania tych środowisk.
Zaczynamy się przyzwyczajać do faktu powstawania Miejskich/Gminnych Rad Seniorów, które chcą mieć rzeczywiste
przełożenie na kształtowanie lokalnej polityki adresowanej
dla najstarszych i stać na straży interesów tej grupy społecznej. Seniorzy stają się rzecznikami w swojej własnej sprawie,
bo któż inny, jak nie oni sami, zna ich potrzeby lepiej.

Targi „VIVA Seniorzy”!

Targi „Viva Seniorzy” odbywają się corocznie w Poznaniu. Ich
organizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu.

numer IX (2018) styczeń–czerwiec
Termin „srebrnej gospodarki” w polskim dyskursie publicznym pojawił się kilka lat temu. Samo zagadnienie skupia
się wokół osób starszych jako producentów i konsumentów
dóbr i usług. Profesjonalne i uczciwe podejście do seniora
jako świadomego i poszukującego konsumenta, sprawia, że
Targi „Viva Seniorzy” gromadzą corocznie kilkudziesięciu wystawców i przyciągają uwagę setek zwiedzających.

Program „Złota Rączka dla Seniora” w Poznaniu
Inicjatywa najmniej spektakularna, choć to właśnie
w przyziemności i domowym charakterze tkwi niezwykłość
tego pomysłu. „Złota rączka dla Seniora” to wspólny pomysł
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Stowarzyszenia
„Medycyna Polska”. Założeniem Programu jest to, aby starsi
mieszkańcy Poznania mogli uzyskać bezpłatne wsparcie przy
drobnych naprawach domowych.
Program w swoich założeniach jest banalnie prosty i jednocześnie genialny w swojej prostocie. Zdecydowanie wart
jest upowszechniania w innych gminach.

Działania projektowe vs. działania systemowe
Kilka dobrych praktyk przedstawionych w artykule stanowi
jedynie drobny wycinek działań podejmowanych na rzecz
seniorów w województwie wielkopolskim. Działania opisane
powyżej w większości powtarzane są co roku, nie są incydentalnymi, krótkotrwałymi projektami.
Myśląc o polityce prosenioralnej, myślimy o systemie
długofalowych, wieloletnich działań z zagwarantowanym
finansowaniem w samorządowym budżecie. Praktyka działań samorządowych w wielu przypadkach jest nieco inna
– pojedyncze działania, finansowane w otwartych konkursach ofert, bez zabezpieczenia finansowego na kolejne lata.
W obszarze tworzenia spójnej polityki senioralnej jeszcze
wiele pracy przed nami, jednak zaprezentowane w artykule
działania napawają optymizmem. Wyczuwalna jest jakościowa zmiana w podejściu samorządowców do tematu starości i starzenia się, w końcu doświadczanie starości jest naszą
wspólną sprawą!
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Marta Zaręba
Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Siłacze i siłaczki dnia codziennego. Praca opiekuńcza
nieformalnych opiekunów osób zależnych
Wstęp
Kim są opiekunowie osób zależnych? Jak długo sprawują
opiekę? Z jakimi problemami w sprawowaniu opieki się borykają? Jakiego wsparcia potrzebują? Jakie wsparcie aktualnie otrzymują? Czy opiekunowie korzystają z pomocy innych
osób z najbliższego otoczenia?
Na te i wiele innych pytań odpowiada raport z badania
Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób
starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku. Respondentami
w nim były m.in. niesamodzielne osoby starsze, opiekunowie
nieformalni oraz opiekunowie formalni (instytucjonalni i środowiskowi). Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu
projektując metodologię badawczą chciało pozyskać informacje dotyczące funkcji opiekuńczej sprawowanej wobec
dorosłych osób niesamodzielnych. W procesie badawczym
skupiono się zatem na różnych wymiarach świadczenia usług
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych. Pomimo,
zdawałoby się, dość wąskiego obszaru tematycznego, badanie poruszało wiele wątków związanych z funkcją opiekuńczą
świadczoną przez rodzinę, bądź system. W artykule skupimy
się głównie na przybliżeniu Państwu sytuacji społecznej opiekunów nieformalnych i rodzajów wsparcia, na które mogą liczyć w codziennej pracy opiekuńczej.

Ustalenia definicyjne

12

W badaniu przyjęto, iż opiekunem nieformalnym jest osoba, która dostarcza regularnego, trwałego, fizycznego i (lub)
emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia
codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny, psychicznie chory i jest osobą starszą, której
psychofizyczną kondycję można określić jako słabą. Pojęcie
opiekuna nieformalnego jest szersze niż pojęcie opiekuna rodzinnego, bowiem obejmuje ono zarówno rodzinę
osoby starszej, jak i sąsiadów czy przyjaciół, którzy również
mogą sprawować opiekę nad osobami starszymi1. Podkreślić
przy tym należy, że na poziomie ustaw i rozporządzeń nie
M. Rosochacka-Gmitrzak Wsparcie opiekunów nieformalnych
– w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] Racław M., red., Publiczna troska, prywatna opieka.
Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 140.

1

funkcjonuje pojęcie opieki formalnej i nieformalnej. Termin
ten pojawia się w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w kontekście opiekunów
sprawujących opiekę nad osobami starszymi o ograniczonej
samodzielności. Opiekuna nieformalnego definiuje się tam
jako osobę niebędącą opiekunem medycznym, opiekującą
się osobą o ograniczonej samodzielności, np. członek rodziny2. Z kolei w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju opiekun nieformalny nazywany jest również faktycznym i jest nim osoba
pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca
opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia
z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Wydaje się, że definicja ta jest pełniejsza z uwagi
na fakt, iż po pierwsze zawęża krąg opiekunów nieformalnych
o wszystkie osoby, które mają przygotowanie i zawodowo
zajmują się opieką nad osobami niesamodzielnym, ale niekoniecznie są opiekunami medycznymi (np. asystenci osób niepełnosprawnych lub opiekunowie środowiskowi). Po drugie,
definicja ta nie daje możliwości nazwania opiekunami nieformalnymi osób, które świadczą usługi opiekuńcze prywatnie,
tzn. najczęściej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, za wynagrodzeniem, czasem bez formalnej umowy.
W Polsce w dużej mierze to sieć krewniacza osoby starszej
stawia czoła ryzyku niedołężności w starości i wynikającym
z tego potrzebom opiekuńczym niesamodzielnych seniorów.
Postrzeganie rodziny, jej etosu, ról członków rodziny jest bardzo tradycyjne, a system opieki długoterminowej opiera się
w głównej mierze właśnie na opiece domowej.

Publiczny system wsparcia czy rodzina?
W świetle danych ze sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa
Zdrowia, dotyczącej długoterminowej oraz środowiskowej
opieki świadczonej na rzecz osób starszych na terenie województwa wielkopolskiego wynika, że w 2015 roku z domów
pomocy społecznej (DPS), dziennych domów pomocy oraz
usług opiekuńczych skorzystało 13 108 osób starszych, natomiast z długoterminowej opieki zdrowotnej świadczonej,
m.in. w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, czy oddziałach opieki paliatywnej w 2014 roku skorzystało 1 108 osób w wieku 60 lat i więcej. Zatem, w skali województwa niecałe 2%
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata
2014-2020, s. 21.
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populacji osób w wieku 60+ korzystało z pomocy publicznych instytucji oraz usług wsparcia. Obecnie w Polsce to najbliższa rodzina stanowi najważniejsze źródło wsparcia dla
seniorów zarówno na wsi, jak i w miastach. Potwierdzają to
m.in. wyniki badania PolSenior oraz niewielka skala opieki formalnej świadczonej w ramach systemu pomocy społecznej,
czy opieki zdrowotnej.
Powyższe statystyki dotyczą publicznego systemu wsparcia. W sprawozdawczości resortowej nie są ujęte dane dotyczące prywatnego sektora opieki. Intensywny popyt na usługi
opiekuńcze zapewne znajduje swoje odzwierciedlenie w podaży takich usług na rynku prywatnym. Brak statystyk w tym
zakresie zawęża możliwości interpretacji danych i formułowania prognoz przez statystyków i polityków społecznych.
Warto podkreślić, że Polacy bardzo tradycyjnie postrzegają rolę rodziny w sprawowaniu opieki nad przedstawicielami
starszej generacji, jednocześnie traktując instytucjonalną formę opieki taką jak, np. dom pomocy społecznej jako awaryjną i przymusową dla rodziny. Jak wynika z badania To idzie
starość3 przeprowadzonego w 2008 roku przez Instytut Spraw
Publicznych, większość respondentów traktuje DPS jako ostateczne ogniwo wsparcia (wręcz sytuację przymusową, „podbramkową” dla rodziny) – 70% stwierdziło, że osoby starsze
powinny zamieszkać w DPS tylko wtedy, kiedy nikt z rodziny
nie może się o nie zatroszczyć. DPS jako forma wsparcia instytucjonalnego nie znalazły uznania wśród respondentów,
tylko 36% z nich uważało, że są one dobrym rozwiązaniem
opieki nad starszymi. 58% osób twierdziło, iż opieka nad starszymi to obowiązek dzieci.

obowiązek kobiet. Badania potwierdzają tezę o silnej feminizacji funkcji opiekuńczej. Kobiety statystycznie częściej podejmują decyzję o zmniejszeniu wymiaru zatrudnienia lub
całkowitej rezygnacji z pracy zawodowej w przypadku zapotrzebowania bliskich na długoterminową opiekę. Potwierdzają to dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności5,
w których odnotowany poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż mężczyzn. W 2015 r. na 1 000 aktywnych
zawodowo mężczyzn przypadało 538 mężczyzn biernych zawodowo, podczas gdy na 1 000 aktywnych zawodowo kobiet
przypadało 1 056 kobiet biernych zawodowo (dla 50% z nich
przyczyną bierności było pobieranie świadczenia emerytalnego). W IV kwartale 2015 roku wśród ludności biernej zawodowo6 w Polsce dominowały kobiety, ponieważ stanowiły 61,6%
tej populacji (8 326 os.). Kobiety bierne zawodowo w wieku
25-54 lata, częściej niż mężczyźni jako przyczynę dezaktywizacji zawodowej wskazują pełnienie opieki nad osobami małoletnimi (dziećmi, wnukami) oraz osobami starszymi.
Jak wynika z badania regionalnego7 – 83,1% opiekunów
nieformalnych to opiekunowie rodzinni, którzy poza świadczeniem określonego zakresu opieki są również zaangażowani w emocjonalne relacje z podopiecznym. Jak podkreśla Małgorzata Halicka, z punktu widzenia ludzkiego, rola opiekuna
rodzinnego jest bardzo wyczerpująca, może nawet bardziej
niż opiekuna formalnego8.
Strukturę opiekunów, z uwagi na stopień pokrewieństwa
zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 1. Stopień pokrewieństwa/powinowactwa podopiecznego
względem opiekuna nieformalnego

Opiekunowie rodzinni, zjawisko feminizacji
opieki i pokolenie kanapkowe
W proces opieki nad osobami starszymi o ograniczonej samodzielności zaangażowani są różni członkowie rodziny, choć
największy ciężar spoczywa na kobietach należących do pokolenia tworzonego przez dojrzałe dzieci osób sędziwych. W Polsce funkcja opiekuńcza świadczona wobec dorosłych osób
niesamodzielnych i małoletnich dzieci pozostaje głównie domeną kobiet. Rodzinni opiekunowie (a właściwie – opiekunki)
zajmują się nie tylko osobami starszymi, z którymi dzielą mieszkanie, lecz otaczają troską także tych członków rodziny, którzy
mieszkają samotnie. Jak wynika z badania regionalnego4, funkcję opiekuna nieformalnego najczęściej pełniły kobiety (67%),
których podopiecznymi częściej były również kobiety (61,4%).
Zjawisko feminizacji roli opiekuna nieformalnego zauważalne
jest również w innych analizach prowadzonych w obszarze organizowania i świadczenia opieki osobom niesamodzielnym.
W badaniu Społeczno-ekonomiczne aspekty wsparcia funkcji
opiekuńczej rodzin na terenie województwa wielkopolskiego
zrealizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu w 2013 roku, 75% spośród opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych stanowiły kobiety.
Można zatem stwierdzić, że opieka nad osobą niesamodzielną, obok opieki nad dziećmi i prac domowych to kolejny
Respondentami w badaniu były osoby w wieku 45-65 lat.
Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu Pogłębione
studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, Poznań 2017.

3
4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 700 opiekunami
nieformalnymi.

Prawie 70% opiekunów, to osoby w wieku od 41 lat
do 70 lat. Szczegółowy rozkład struktury ich wieku znajduje
się na poniższym wykresie.
5
Główny Urząd Statystyczny Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016, s. 3,14, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,6.html.
6
Nieaktywni zawodowo – osoby niepracujące i nieposzukujące
pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby
niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności
do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie,
które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe
i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która
nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się
z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności
opieki nad dzieckiem, rodziną.
7
Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu Pogłębione
studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, Poznań 2017.
8
M. Halicka Problemy rodziny w opiece nad człowiekiem starym
niesprawnym, [w:] Halicka M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi,
Białystok 2006, s. 250.
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Wykres 2. Struktura wieku opiekunów nieformalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 700 opiekunami
nieformalnymi.

Opiekunowie nieformalni znajdują się najczęściej w średnim i późnym okresie dorosłości9, przy czym nie ma istotnych
różnic w strukturze wieku kobiet i mężczyzn sprawujących
rolę opiekuna (67,5% mężczyzn i 70,7% kobiet).
Opisując zagadnienia związane z wiekiem opiekunów i ich
sytuacją społeczną w kontekście sprawowania opieki, badacze często określają pokolenie opiekunów mianem sandwich
generation10. Osoby tworzące to pokolenie jednocześnie dbają o swoich starych/starzejących się rodziców oraz wspierają
swoje dorastające/dorosłe dzieci. Na całokształt sytuacji społecznej tej grupy składają się relacje/potrzeby/oczekiwania
ze strony starzejących się rodziców, dorosłych samodzielnych/
niesamodzielnych dzieci, małoletnich dzieci będących na ich
utrzymaniu, wnuków oraz współmałżonków/partnerów. Poziom skomplikowania tej sytuacji zależny jest od jakości relacji,
deprywacji potrzeb oraz zakresu oczekiwań formułowanych
przez przedstawicieli wspomnianych grup wobec przedstawicieli pokolenia środka i możliwości ich realizacji.
Wykres 3. Stan cywilny opiekunów nieformalnych z podziałem na płeć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 700 opiekunami
nieformalnymi.
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Z analizy danych dotyczących stanu cywilnego opiekunów wynika, iż respondenci pozostawali najczęściej w związkach małżeńskich. W rozkładzie odpowiedzi mężczyzn
i kobiet można dostrzec niewielkie różnice kilku punktów
procentowych, szczególnie wśród kawalerów i panien – mężczyźni częściej niż kobiety nie pozostawali w sformalizowanym związku (5,7 pkt. procentowych różnicy), natomiast
kobiety częściej były wdowami, aniżeli mężczyźni wdowcami
(5 pkt. procentowych różnicy).
Biorąc pod uwagę fakt, iż większość opiekunów znajduje się w związkach małżeńskich możemy domniemywać, iż
część z nich może borykać się z dylematami sandwich generation – zobowiązań wobec własnych dzieci, a także wobec
starzejących się rodziców.
Wykład akademicki, WSHE Włocławek, 2009-11-14, Z. Wiatrowski
Andragogika, Człowiek dorosły jako główny przedmiot zainteresowań
i badań andragogicznych – fazy dorosłości i starości człowieka.
10
Pokolenie kanapkowe, pokolenie środka.
9
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Motywy podejmowania opieki
Opiekunowie nieformalni w badaniu zostali poproszeni
o wskazanie głównych powodów podjęcia opieki nad osobą
niesamodzielną.
Stosunkowo najczęściej wskazywane przez respondentów
były 3 motywy podjęcia opieki nad seniorem. W pierwszym
– „jest bardzo bliską mi osobą”, wskazywanym najczęściej, respondenci podkreślali związek emocjonalny z podopiecznym,
w drugim motywie – „to mój obowiązek”, zaakcentowany został aspekt moralno-etycznego zobowiązania do opieki, natomiast w trzecim – „lubię pomagać innym”, pojawia się motyw
altruistycznej chęci niesienia pomocy innym.
Wykres 4. Motywy podjęcia opieki nad seniorem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 700 opiekunami
nieformalnymi.

Zdarza się również, że rola opiekuna została poniekąd narzucona – część badanych przyznaje, że były jedynymi osobami, które mogły takiej opieki się podjąć (np. po śmierci współmałżonka osoby podopiecznej), lub też obowiązek ten wynika
ze wspólnego zamieszkiwania – podjęcie się opieki jako naturalna konsekwencja tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego i łączących więzi rodzinnych. Przypadki, w których
decyzja o udzieleniu pomocy opiekuńczej została podjęta
z uwagi na otrzymane od seniora wsparcie finansowe, dotyczą
niewielkiej części opiekunów (4,7%) i najczęściej mają miejsce
w przypadku opieki nad niespokrewnionym sąsiadem.

Korzystanie z pomocy innych opiekunów
formalnych i nieformalnych
W niespełna połowie przypadków (44,1%) badany nie jest
jedynym opiekunem nieformalnym osoby starszej. Główny
wpływ na ten fakt ma stopień sprawności podopiecznego.
Najwyższy odsetek deklaracji współdzielenia opieki odnotowano w grupie osób zajmujących się osobą zupełnie niesprawną (61,1%), a najniższy wśród respondentów opiekujących się osobą sprawną (31,3%). Zarówno opiekunowie
zamieszkujący wieś, jak i miasto, których podopieczni korzystają z pomocy innego opiekuna nieformalnego stanowią
mniejszość, natomiast nieco częściej współwystępowanie kilku opiekunów nieformalnych ma miejsce na wsi (48%), aniżeli w mieście (41,3%). Częściej dodatkową opieką nieformalną
wspierani są opiekunowie w wieku od 51 do 70 lat. Mężczyźni
częściej niż kobiety wspierani są przez innego opiekuna nieformalnego, 51,3% do 40,4%.
Niezależnie od tego, czy opiekę nad osobą starszą sprawowała dodatkowo jedna, dwie, trzy czy cztery osoby (nie licząc
respondenta) były nimi najczęściej syn/córka podopiecznego,
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małżonek/partner podopiecznego oraz inny członek rodziny
(najczęściej wnuki, zięć/synowa podopiecznego). W przypadku
pierwszego dodatkowego opiekuna wskazywanego przez respondenta był nim najczęściej syn lub córka seniora (179 wskazań) oraz małżonek/partner życiowy (77 wskazań), a więc rodzeństwo respondenta oraz jeden z jego rodziców. Wśród
innych członków rodziny będących dodatkowymi opiekunami,
respondenci wskazywali najczęściej wnuki podopiecznego,
czyli swoje dzieci oraz synowe i zięciów podopiecznego (czyli
swoje żony i mężów), a rzadziej siostry i braci podopiecznego.
Niewielki odsetek podopiecznych (14,9%) korzysta z pomocy opiekuna formalnego. Opiekun formalny podobnie,
jak to jest w przypadku opiekuna nieformalnego, wspiera
częściej podopiecznych znacznie niesprawnych (63,5%).
Pierwszym opiekunem formalnym najczęściej jest pracownik
służby zdrowia (48 os.), dużo rzadziej opiekun/ka z ośrodka
pomocy społecznej (OPS) lub osoba prywatna zatrudniona
przez respondenta (po 18 os.), jednak najmniejsza grupa badanych korzysta z pomocy osób reprezentujących inne organizacje pozarządowe i Kościół (odpowiednio 2 os. i 1 os.).
Najistotniejszą rolą opiekuna formalnego, wskazywaną przez
respondentów w pierwszej kolejności, jest realizacja usług
specjalistycznych – zabiegów medycznych oraz pielęgnacyjnych. Rzadziej niż pozostali, wykonuje on obowiązki domowe, takie jak sprzątanie czy robienie zakupów, co jest związane z posiadanymi przez niego kwalifikacjami (najczęściej
są to pracownicy służby zdrowia) oraz motywem nawiązania współpracy, którym przede wszystkim jest dostarczenie
usług specjalistycznych, co do wykonania których opiekunowie nieformalni nie mają wiedzy i kompetencji.
Wykres 5. Przyczyny nie korzystania z pomocy opiekuna formalnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 597 opiekunami
nieformalnymi.

Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy, wskazywaną
przez opiekuna, jest niedostrzeganie potrzeby takiej pomocy
(67,1%). Odsetek wskazań tej odpowiedzi zależy od stopnia
sprawności osoby starszej – w grupie opiekunów osób sprawnych wyniósł aż 79,6%, umiarkowanie sprawnych 68,4%, natomiast w grupie osób opiekujących się podopiecznym zupełnie niesprawnym – już tylko 49,1%. Warto w tym miejscu
nadmienić, że w toku analizy wyników badania CATI można
zaobserwować pewną nieścisłość w wypowiedziach respondentów, którzy z jednej strony wskazują na brak potrzeby pomocy ze strony opiekunów nieformalnych (ok. 400 os.), zaś
z drugiej strony ok. 1/2 (233 os.) z 467 opiekunów nieformalnych wskazujących problemy i wyzwania związane z opieką,
wymieniała przede wszystkim brak czasu, pomocy, sił, wsparcia oraz zainteresowania ze strony rodziny i państwa. Warto w tym miejscu podkreślić, że 44,1% opiekunów korzysta
ze wsparcia innych opiekunów nieformalnych, a 79,4% ich
podopiecznych to osoby mobilne (wychodzące z domu).
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Opiekunowie nieformalni – niewidzialni
dla systemu
Opiekunowie nieformalni zostali poproszeni o wskazanie
form wsparcia najbardziej pożądanych ze strony środowiska
lokalnego, czy samorządu.
1/3 opiekunów nieformalnych oczekuje wsparcia usługowego, pomocy przy sprawowaniu opieki nad seniorem
(najczęściej opiekunowie osób zupełnie niesprawnych).
W drugiej kolejności wskazywano na wsparcie finansowe
(31% – najczęściej opiekunowie osób sprawnych), a w dalszej
na psychologiczne/duchowe (najczęściej opiekunowie osób
zupełnie niesprawnych), informacyjne (8,1%) oraz doradztwo
i szkolenia (5,9%). Wśród innych typów oczekiwanego wsparcia (8,7%) respondenci wskazywali najczęściej na pomoc przy
dostosowaniu domu/mieszkania oraz najbliższego otoczenia
do potrzeb osoby z niepełnosprawnością (zamontowanie
windy, poręczy), stworzenie dziennego domu pomocy, gdzie
podopieczny mógłby przebywać przez kilka godzin dziennie, dostęp do lekarzy specjalistów, czy łatwiejszy dostęp
do usług rehabilitacyjnych.
Wykres 6. Formy najbardziej potrzebnego wsparcia ze strony
środowiska lokalnego oraz samorządów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań CATI z 700 opiekunami
nieformalnymi.

Co trzeci respondent (240 os.) deklaruje znajomość instytucji, do których mógłby się zgłosić w razie potrzeby skorzystania z dodatkowej pomocy w zakresie opieki nad osobą
starszą. Co ciekawe, spośród deklarujących wiedzę nt. instytucji, tylko 37,5% podejmowało próby dotarcia do nich, połowa takich osób dobrze ocenia możliwość dotarcia do instytucji świadczących pomoc (4,4% zdecydowanie dobrze), a 40%
źle (w tym 19% zdecydowanie źle).
Najczęściej wskazywano na ośrodki pomocy społecznej
(ok. 77% wskazań), służbę zdrowia, np. zakłady opiekuńczo
-lecznicze, zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, pielęgniarkę
środowiskową (ok. 11% wskazań), organizacje pozarządowe,
głównie Caritas i PCK (ok. 9,8% wskazań), oraz domy pomocy
społecznej (2,1% wskazań).
Zaledwie 33 osoby badane (4,7%) otrzymują obecnie tego
typu wsparcie, częściej kobiety niż mężczyźni (23 do 10 os.),
nieco częściej mieszkańcy miast (18 do 15 os. na wsi) oraz
opiekunowie osób znacznie niesprawnych (17 os., 5 opiekunów os. sprawnych).
W 9 przypadkach wsparcia opiekunom udzielała pomoc
społeczna (opiekunka z OPS) oraz służba zdrowia (pielęgniarka środowiskowa, również w przypadku 9 opiekunów).
Ze wsparcia udzielanego przez Kościół skorzystało 6 opiekunów, a ze wsparcia Caritasu 5 osób. Podmioty prywatne i inne
organizacje pozarządowe zostały wskazane odpowiednio
przez 3 i 2 osoby. Samo wsparcie przyjmuje głównie charakter rzeczowy (14 wskazań), natomiast część badanych opiekunów nieformalnych (10 os.) korzysta z pomocy psychologicznej/duchowej. Na finansowy charakter otrzymanego
wsparcia wskazało 7 osób.
Co ciekawe, wskazywane przez opiekunów formy wsparcia w rzeczywistości są bardzo często bezpośrednią pomocą
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dedykowaną podopiecznym. Natomiast pośrednio wpływają pozytywnie na sytuację opiekunów. Można stwierdzić, że
wsparcie udzielone podopiecznym jest w opinii opiekunów
pomocą dedykowaną im samym.
W badaniu respondentami byli również przedstawiciele lokalnych samorządów. Z ich relacji wynika, że zaledwie
w ośmiu gminach: podregion kaliski – 3, koniński – 2, poznański, pilski, leszczyński – po 1, które brały udział w badaniu, stosowane są jakiekolwiek formy wsparcia opiekunów
nieformalnych.

realizacji działań w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych osób w podeszłym wieku (podregion kaliski 82,3%,
koniński 70,2%, pilski 63,6%, poznański 62,9%, leszczyński
58,6%). Pozostali badani wskazywali, że niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do odciążenia opiekunów nieformalnych poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów (np. terapeutów, rehabilitantów), profesjonalnych opiekunów oraz
organizację opieki sąsiedzkiej i wolontariatu w tym obszarze.
Ponadto, wśród odpowiedzi można znaleźć również sugestie
dotyczące ułatwienia dostępu do domów pomocy społecznej oraz leczenia szpitalnego.

Wykres 7. Czy na terenie gminy stosowane są jakieś formy wsparcia
opiekunów nieformalnych osób w starszym wieku?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI
ze 188 przedstawicielami JST.
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Ponad 11% respondentów nie ma na ten temat wiedzy,
z kolei 84,5% gmin nie wspiera nieformalnych opiekunów
osób starszych. Do form wsparcia, które stosowane są przez
osiem gmin z terenu województwa należą: opieka, pomoc
w sprzątaniu i robieniu zakupów, szkolenia oraz spotkania.
Wsparcie realizowane jest dzięki wolontariatowi oraz pomocy sąsiedzkiej, a organizatorami i realizatorami wsparcia są:
ośrodek pomocy społecznej, szkoły, Caritas, a nawet Ochotniczy Hufiec Pracy. Gminy, które deklarowały w momencie badania udzielanie wsparcia opiekunom nieformalnym, wspierały od dwóch do dwudziestu pięciu osób.
Na pytanie, które skierowane było do wszystkich przedstawicieli samorządów, a dotyczyło rozpoznawania potrzeb
opiekunów nieformalnych osób starszych, twierdząco odpowiedziało niecałe 4% gmin, a 12% nie posiadało wiedzy w tym
zakresie. Oznacza to, że aż 83,5% gmin nie identyfikuje potrzeb rodzinnych opiekunów osób niesamodzielnych. Wśród
gmin, które rozpoznają potrzeby opiekunów nieformalnych,
najpopularniejszymi źródłami informacji są wywiady (w domyśle środowiskowe) oraz informacje pozyskane podczas
rozmów, m.in. z sąsiadami, służbą zdrowia oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.
Wydaje się, że w części samorządów niepodejmowanie
działań skierowanych do opiekunów rodzinnych wynika
z przekonania o braku potrzeby wspierania opiekunów nieformalnych w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczej.
Większość samorządów (ponad 64%) nie dostrzega bowiem potrzeby zmiany, bądź wprowadzenia nowych rozwiązań na poziomie lokalnym, w celu wsparcia opiekunów nieformalnych (rodzinnych) osób starszych. Analiza regionalna
wskazuje, że najwyższy odsetek gmin, które nie widzą potrzeby zmian występuje w podregionie kaliskim (88,2%), najmniejszy zaś w podregionie pilskim (48,5%). Ponadto, stosunkowo wielu respondentów z całego województwa (12,8%)
nie udzieliło konkretnej odpowiedzi i wskazało pożądane
kierunki zmian i rozwiązań.
W przypadku wsparcia systemowego jeszcze wyższy
odsetek samorządów (ponad 68%) nie widzi konieczności

Wnioski dla polityki społecznej
Demografowie, politycy społeczni i socjologowie od kilkunastu lat alarmują o demograficznym starzeniu się społeczeństwa. Nie jest to coś, co dopiero ma się wydarzyć, starzenie
się społeczeństwa jest zjawiskiem, które dzieje się cały czas
i z roku na rok przybiera na sile.
Przyjmujemy za pewną oczywistość fakt, że niesamodzielną starszą generacją zajmuje się generacja młodsza, która
w ten sposób wywiązuje się z realizacji międzypokoleniowej
umowy/kontraktu. Niewiele uwagi poświęcamy sytuacjom,
w których te kontrakty są z różnych przyczyn wypowiadane.
Dla samorządu lokalnego również oczywiste jest to, że seniorzy otrzymają opiekę i pielęgnację w kręgu najbliższej rodziny. Niestety coraz częściej taki obraz rzeczywistości społecznej odbiega od jej prawdziwego oblicza. Weźmy pod uwagę
wzrastającą z roku na rok liczbę samotnych gospodarstw
emeryckich korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
albo wzrastającą liczbę seniorów, za których pobyt w domu
pomocy społecznej gmina ponosi częściową lub całkowitą
odpłatność.
Społeczeństwo polskie, postrzegane jako tradycyjne
i dość homogeniczne w widzeniu roli rodziny w życiu osób
niesamodzielnych, cały czas ulega przemianom. Przypomnijmy tylko, że wśród najczęściej wymienianych przeobrażeń
w obrębie życia rodzinnego11 można wyróżnić m.in.:
1.	 ograniczenie rozmiarów rodziny;
2.	 spadek potencjału opiekuńczego rodziny, spowodowany
zmniejszeniem się liczby żyjących krewnych stanowiących potencjalne źródło pomocy;
3.	 przekształcenie struktury rodziny z horyzontalnej w wertykalną (wielopokoleniową). Wertykalizacja sieci rodzinnej powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa tego,
że będą żyli członkowie kilku pokoleń, którzy mogą wymagać wsparcia opiekuńczego np. w przypadku rodziny
nuklearnej – małżeństwa jedynaków wychowujących jedno małoletnie dziecko, które łącznie posiada 2 rodziców
(również jedynaków) i 4 dziadków, może dojść do skrajnej
sytuacji w której zajdzie konieczność organizacji opieki dla kilku niesamodzielnych osób dorosłych w tym samym czasie. W przytoczonym przykładzie, rodzina nie jest
w stanie zaspokoić potrzeb opiekuńczych tych osób w ramach opieki nieformalnej;
S. Kawula Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyk,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, A. Kwak Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie
Żak, Warszawa 2005, M. Nowak – Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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4.	 mniejszą trwałość małżeństw, wzrost liczby rozwodów
i separacji;
5.	 zwiększenie roli związków partnerskich, rodzin zrekonstruowanych, w których trudno określić prawa i obowiązki ich członków względem siebie. Taki stan rzeczy wynika z braku regulacji prawnych dotyczących związków
partnerskich, które sankcjonowałyby kwestie alimentacji
na rzecz partnera, czy kwestie wzajemnych zobowiązań
opiekuńczych;
6.	 zwiększenie liczby par/małżeństw decydujących się na „bezdzietność z wyboru”;
7.	 preferowanie „intymności na dystans”, co oznacza np. zamieszkiwanie dzieci i rodziców w tej samej miejscowości,
ale nie we wspólnym mieszkaniu;
8.	 częstsze migracje w poszukiwaniu pracy, których konsekwencją może być wzrost osamotnienia ludzi starszych oraz
wzmożone zapotrzebowanie na opiekę formalną – środowiskową w miejscu zamieszkania oraz instytucjonalną.
Praca opiekuńcza opiekunów nieformalnych, jak pokazują badania regionalne, jest w niewielkim stopniu wspierana
przez samorządy. Biorąc pod uwagę ogromną skalę zaspokajania potrzeb opiekuńczych seniorów w rodzinach (ponad
90% przypadków zapotrzebowania seniorów na opiekę12),

dane dotyczące zaledwie 8 na 188 badanych samorządów
zapewniających formy wsparcia wprost dedykowane opiekunom nieformalnym wydają się być kroplą w morzu potrzeb.
Należy tutaj zaznaczyć, że badania regionalne były realizowane w 2016 roku. Pozytywny wpływ na aktualną sytuację
w zakresie wsparcia opiekunów rodzinnych przez samorządy
mogą mieć środki finansowe uruchomione w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, które można pozyskać na realizację projektów
w obszarze wsparcia opiekunów faktycznych.
Co z tego wszystkiego wynika dla polityki społecznej
i lokalnych systemów wsparcia organizowanych przez samorządy gminne? Przede wszystkim konieczność dostrzeżenia ogromnej roli i wkładu pracy opiekunów nieformalnych
oraz organizacji w gminach wsparcia dedykowanego tej
grupie (wsparcia psychologicznego oraz opieki wytchnieniowej). Należy sobie również zadać pytanie o to, jak wspierać
opiekunów nieformalnych, którzy nie chcą zrzucić odpowiedzialności za opiekę nad seniorem na państwo, ale chcą
w alternatywny sposób, aniżeli opieką świadczoną osobiście,
zorganizować wsparcie dla takiej osoby. Niestety w tym artykule nie odpowiemy na to pytanie. Jednak chcemy zostawić
Państwa z refleksją, że troska o lokalnych siłaczy i siłaczki jest
naszą wspólną sprawą.

12

Potwierdzają to m.in. badania PolSenior.
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
w województwie wielkopolskim1
Zdrowie psychiczne to według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dobrostan, w którym jednostka realizuje
swoje możliwości, potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować. Można zatem powiedzieć, że
zdrowie psychiczne jest fundamentem dobrego samopoczucia
i efektywnego funkcjonowania osoby w społeczeństwie2. Już
w 1994 roku, w preambule ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zapisano, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka”, a „ochrona praw osób
z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”. Kolejnym dokumentem, którego celem była poprawa
sytuacji osób doświadczających problemów ze zdrowiem
psychicznym oraz jakości dostępnej opieki był wprowadzony
w 2010 roku Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. I choć według opinii Najwyżej Izby
Kontroli Program okazał się fiaskiem3, to rozpoczął on dyskusję na poziomie rządowym i samorządowym na temat zdrowia psychicznego Polaków. Do tej pory temat ten pojawiał
się marginalnie w debatach publicznych, a wydatki na ten cel
trudno było obronić w kontekście informacji o pogarszającym się stanie zdrowia (somatycznym) społeczeństwa.
1

Zaburzenia psychiczne – globalna kwestia
zdrowia publicznego
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaburzeń psychicznych doświadcza od 25% do 33% światowej
populacji. W Europie zaburzenia psychiczne są jednym z najważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego, w związku
z czym zdrowie psychiczne Europejczyków stało się jednym
z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najczęściej
diagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi są depresja i zaburzenia lękowe, które często ze sobą współwystępują. Z danych WHO wynika, że tylko połowa osób chorujących otrzymuje pomoc, przy czym pomoc adekwatną o wiele mniej4.
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Na podstawie publikacji: D. Trawkowska, M. Frąckowiak-Sochańska, K. Czub, S. Szpyrka, M. Zaręba System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2017.
2
L. Gromulska, Zdrowie psychiczne w świetle dokumentów światowej
organizacji zdrowia, przegląd Epidemiologiczny 2010; 64: s. 127 – 132.
3
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html
4
http://www.un.org.pl/files/153/Fact-sheet-SDG-Mental-health
-FINAL-04-09-2017.pdf
1

Osoby chorujące psychicznie żyją krócej niż przedstawiciele
ogólnej populacji, w niektórych przypadkach nawet o 20 lat niż
wynosi średnia długość życia w danej populacji5. Fakt ten można
interpretować jako skumulowany efekt samobójstw powiązany
z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz chorobami psychosomatycznymi związanymi z chronicznym doświadczaniem
stresu powodującego negatywne efekty zdrowotne (choroby:
układu sercowo-naczyniowego, nowotworowe oraz cukrzyca)6.
Choroby i zaburzenia psychiczne (wg WHO) są drugim czynnikiem, zaraz po schorzeniach układu sercowo-naczyniowego,
powodującym u ludzi niesprawność życiową. Warto dodać, że
do roku 2030 mają one stać się główną przyczyną niesprawności. Ponadto zaburzenia psychiczne są ściśle powiązane z chorobami somatycznymi (ze względu na wpływ stresu na kondycję psychofizyczną jednostek) i mogą zarówno je poprzedzać,
jak i pojawiać się w ich konsekwencji. Stąd przekonanie, że „nie
ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” i konieczność wzmocnienia działań promujących dobrostan i zdrowie psychiczne7.
Wszystko po to, aby negatywne skutki oraz koszty chorób
i zaburzeń psychicznych były jak najmniejsze, zarówno dla samych jednostek i ich rodzin, jak i społeczeństwa.
Do grup podwyższonego ryzyka, które narażone są na utratę zdrowia psychicznego należą:
osoby doświadczające różnego rodzaju deprywacji
(w tym ekonomicznej), które są narażone na ryzyko utraty
zdrowia oraz mają utrudniony dostęp do usług medycznych i innych form wsparcia społecznego,
osoby niedoświadczające deprywacji ekonomicznej, ale
stale przeżywające specyficzny rodzaj stresu związanego
z niepewnością statusu społeczno-ekonomicznego wynikającego w dużej mierze z niepewności zatrudnienia oraz
trudności w łączeniu ról rodzinnych i zawodowych8,
dzieci i młodzież.

•
•
•

WHO, Fact sheet – Mental health, World Health Organization, Regional Committee for Europe – 63rd session 2013.
6
Ibidem.
7
http://www.un.org.pl/files/153/Fact-sheet-SDG-Mental-health
-FINAL-04-09-2017.pdf
8
Por. Z. Bauman, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków
2008, s. 171. J. Ćwieluch, Depresanci. Pokolenie na antydepresantach, (w:) „Polityka” Nr 10 (2849), 7.03-13.03.2012, s. 25-27., dostępny
w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1524935,1,pokolenie-na-antydepresantach.read, data dostępu:
11.06.2016. PAP, Polska w depresyjnym dołku. Na antydepresanty wydajemy coraz więcej, publikacja elektroniczna: http://www.rynekzdrowia.
pl/Farmacja/Polska-w-depresyjnym-dolku-Na-antydepresanty-wydajemy-coraz-wiecej,164082,6.html, dostęp na: 1.05.2017 r.
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Ta ostatnia grupa coraz mocniej zaznacza się wśród osób
doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym.
Pogarszające się samopoczucie psychospołeczne przedstawicieli najmłodszych kategorii wiekowych wynika ze stresu,
braku wsparcia oraz różnorodnych form przemocy (zarówno
fizycznej, jak i emocjonalnej oraz cyberprzemocy) w środowisku domowym oraz rówieśniczym. Istotne znaczenie ma również dostępność alkoholu oraz narkotyków, która w powiązaniu z przeżywaniem napięć oraz środowiskowo utrwalonymi
wzorcami używania substancji psychoaktywnych stanowi
istotny czynnik w etiologii uzależnień oraz związanych z nimi
problemów psychicznych. Konsekwencją zaburzeń zdrowia
psychicznego wśród dzieci i młodzieży jest ograniczenie
szans życiowych, powiązane z problemami szkolnymi.
Warto podkreślić, że problemy zdrowia psychicznego
mogą dotknąć każdego, a osoby doświadczające zaburzeń
i chorób psychicznych pochodzą z różnych warstw i środowisk społecznych.
Wobec tego kluczowe znaczenie ma działanie na rzecz
zmiany postrzegania problemów zdrowia psychicznego
i traktowanie ochrony zdrowia psychicznego jako profilaktyki,
zarówno poważnych schorzeń somatycznych oraz dysfunkcji
społecznych wynikających z nadmiernego stresu oraz niewłaściwych sposobów radzenia sobie z nim. Podejście to jest
racjonalne również w wymiarze ekonomicznym. Zaniechania
w sferze działań profilaktycznych nakierowanych na ochronę
zdrowia psychicznego skutkują bowiem znacznymi kosztami obejmującymi nie tylko leczenie zaburzeń psychicznych
oraz społeczne koszty utraconej sprawności z ich powodu,
lecz także szeroko rozumiane koszty uzależnień oraz zaburzeń psychosomatycznych, obejmujących poważne schorzenia, m.in. choroby układu krążenia oraz nowotwory. Jednym
ze skutków pogorszenia kondycji psychicznej i psychosomatycznej jednostek jest obniżenie samodzielności ekonomicznej prowadzące do uzależnienia od systemu wsparcia społecznego. Inwestycja w ochronę zdrowia psychicznego jest
zatem inwestycją społecznie opłacalną.

osób doświadczających zaburzeń psychicznych a możliwościami systemu ochrony zdrowia psychicznego. Ponadto wydaje się, że brak gotowości do poszukiwania profesjonalnej
pomocy wynika z obaw przed stygmatyzacją i wykluczeniem
społecznym10.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaburzenia depresyjne, które ze względu na stale zwiększającą się liczbę osób
cierpiących z powodu depresji oraz powiązanych z nią zaburzeń psychicznych i fizycznych uznane są za szczególnie groźne11. Depresja jest chorobą ogólnoustrojową, jej występowanie i brak właściwego leczenia powoduje zwiększenie ryzyka
występowania chorób somatycznych i na odwrót – choroby
somatyczne, zwłaszcza przewlekłe, zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Depresja stanowi również czynnik wysokiego
ryzyka popełnienia samobójstwa12. W związku z powyższym,
istotnym celem polityki zdrowotnej jest profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie depresji oraz psychoprofilaktyka
depresji, również u dzieci i młodzieży.
W 2016 roku liczba zamachów samobójczych wyniosła 9 861 prób13, przy czym liczba samobójstw dokonanych
stanowiła 55% ogólnej liczby zarejestrowanych zamachów
samobójczych. Mimo, że ze statystyk policyjnych wynika, iż
zaledwie około 15% prób samobójczych spowodowane było
chorobą psychiczną, to należy przyjąć, że każde zachowanie
samobójcze jest wskaźnikiem złej kondycji psychicznej osoby
je podejmującej.
Najbardziej niepokojącym jest fakt, że najmłodsze osoby dokonujące zamachów samobójczych znajdują się już
w przedziale wiekowym 7-12 lat. Najwyższy wskaźnik zamachów samobójczych odnotowano wśród osób w wieku 25-29
i 30-34 lata, natomiast najwyższy wskaźnik dokonanych samobójstw – wśród osób między 55-59 i 60-64 rokiem życia. Okazuje się zatem, że im starsze osoby podejmują próby samobójcze,
tym częściej kończą się one skutkiem śmiertelnym14.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika również, że
do najczęstszych ustalonych przyczyn zamachów samobójczych, oprócz zaburzeń/chorób psychicznych, należą: nieporozumienia rodzinne i przewlekłe choroby somatyczne15.

Statystki dotyczące zaburzeń psychicznych
– poziom ogólnopolski
Z przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych
EZOP-Polska z 2012 roku9 wynika, że co najmniej 23,5%
przedstawicieli polskiego społeczeństwa między 18 a 64 rokiem życia prezentuje objawy przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego, co oznacza, że około 6 milionów Polaków doświadcza zaburzeń psychicznych, a trudności z tym
związane są udziałem co najmniej co trzeciej polskiej rodziny. Porównując te liczby z zarejestrowanymi zgłoszeniami
do placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej (łącznie ok.
1,5 mln) zauważyć można wyraźny rozdźwięk między potencjalnym zapotrzebowaniem na profesjonalną pomoc dla
A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, J. Moskalewicz, J. Wciórka, J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R.C. Kessler, Rozpowszechnienie
wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków
z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP-Polska, „Psychiatria Polska” 2015, nr 49(1), s. 15-27. Zob. też: http://www.ezop.
edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, dostęp: 13.02.2014 r.
9

Wykres 1. Liczba osób w zamachach samobójczych z uwzględnieniem
płci w Polsce w latach 2013-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji,
www.statystyka.policja.pl, dostęp: 21.08.2017 r.

Ibidem.
S. Murawiec, P. Wierzbiński, Depresja 2016.
12
Ibidem.
13
W 2017 roku Policja odnotowała już 11 139 zamachów samobójczych,http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html,
dostęp: 13.06.2018 r.
14
Ibidem.
15
Dane Komendy Głównej Policji – stan na dzień 5.05.2015 r.
http://statystyka.policja,pl/sty/wybranestatystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html.
10
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Statystki dotyczące zaburzeń psychicznych
– poziom wojewódzki
Z badań EZOP-Polska wynika, że liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych w województwie wielkopolskim mieści się w przedziale od 410,4 tys. do 578,7 tys., co
stanowi od 17,4% do 24,9% mieszkańców w wieku 18-64 lat.
Pod względem częstotliwości występowania zaburzeń psychicznych województwo wielkopolskie znajduje się na 14.
miejscu spośród wszystkich województw.
Mapa 1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych kiedykolwiek
w życiu – Polska wg województw w 2012 r.

numer IX (2018) styczeń–czerwiec
Wykres 2. Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania w województwie wielkopolskim w latach 2013-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Informatora Liczbowego
Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok”.

Pomiędzy 2013 a 2015 rokiem w województwie wielkopolskim odnotowano łagodny, ale zauważalny, spadek liczby
hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania. Wiąże się to prawdopodobnie ze wzrostem dostępności leczenia ambulatoryjnego w województwie, choć
w dalszym ciągu nie pozwala on zaspokoić wszystkich potrzeb wynikających z zachorowalności (diagnozowanej chociażby w badaniach epidemiologicznych EZOP), co zaprezentowane zostanie w dalszej części artykułu.

Koszty społeczne i ekonomiczne zaburzeń
psychicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EZOP-Polska 2012, http://www.ezop.
edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, dostęp: 13.02.2014 r.
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Liczba pacjentów figurujących w zestawieniach Wielkopolskiego Oddziału NFZ w 2015 roku, szacowana na podstawie rozpoznania zasadniczego wyniosła 105 145 osób (co stanowiło 3% mieszkańców województwa) i była najwyższa
w okresie pomiędzy 2013 a 2015 rokiem16. Warto jednak podkreślić, że ogólna liczba osób leczonych z powodu zaburzeń
psychicznych w publicznych placówkach ochrony zdrowia
jest znacznie niższa niż liczba osób potencjalnie kwalifikujących się do leczenia na podstawie badań epidemiologicznych.
Do zaburzeń najczęściej diagnozowanych wśród pacjentów w województwie wielkopolskim należą: zaburzenia
nerwicowe i somatoformiczne związane ze stresem (rozpoznane u 44 808 osób) oraz zaburzenia nastroju (m.in.: depresje nawracające, zaburzenia dwubiegunowe; rozpoznane u 21 032 osób). Wyżej wymienione zaburzenia często ze
sobą współwystępują, ponieważ charakteryzują je wspólne
mechanizmy reagowania na stres społeczny, który prowadzi
do przeciążenia układu nerwowego, co w konsekwencji wywołuje objawy nasilonego lęku i wahania nastroju17.
Na uwagę zasługuje znaczny (prawie 22%) wzrost liczby
pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku
młodzieńczym (z 5 122 przypadków w 2013 roku do 6 247
w 2015 roku).

Choć trudno zmierzyć koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z problemów ze zdrowiem psychicznym, to biorąc
pod uwagę, że dotyczyć one mogą prawie ¼ populacji Polski,
niewątpliwie muszą przekładać się na uczestnictwo w życiu
społecznym i zawodowym. Obniżona jakość funkcjonowania
na rynku pracy, problemy w pełnieniu ról rodzinnych (w tym
opiekuńczych i partnerskich) oraz szeroko rozumianej aktywności społecznej i obywatelskiej to tylko niektóre przykłady
konsekwencji zakłócenia dobrostanu psychicznego.
Próby oszacowania kosztów społecznych i ekonomicznych podjęto się w badaniach EZOP-Polska, gdzie wskazano
rodzaje ograniczeń w funkcjonowaniu z powodu złego samopoczucia fizycznego, psychicznego, picia alkoholu lub zażywania substancji psychoaktywnych18. Na podstawie deklaracji respondentów stwierdzono, że najsilniej odczuwanymi
ograniczeniami były:
poczucie zmniejszonej zdolności do pracy i codziennych
czynności,
poczucie gorszej jakości wykonywanej pracy,
konieczność wkładania w pracę większego wysiłku,
poczucie całkowitej niezdolności do pracy i codziennych
zadań,
ograniczenia prowadzące do konieczności pozostawania
w łóżku19.
Ponadto oszacowano również przeciętny czas trwania poszczególnych dysfunkcji w ostatnich 30 dniach poprzedzających badanie.
Z danych pozyskanych w trakcie badania wynika, że niektóre z ograniczeń dotyczyć mogą nawet trzy- lub czteromilionowej grupy Polaków. Ponadto, jeśli by pomnożyć przeciętną liczbę dni zakłóconego funkcjonowania przez liczę osób

•
•
•
•
•

A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, J. Moskalewicz, J. Wciórka,
J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R.C. Kessler, Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP-Polska, „Psychiatria
Polska” 2015.
19
Ibidem.
18

Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016.
17
S. Murawiec, P. Wierzbiński, op. cit.
16
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ich doświadczających, to potencjalnie wiąże się to z utratą
miesięcznie w skali kraju od 10,5 do 30,7 mln dni roboczych20.
Z ustaleń Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że zaburzenia psychiczne kosztują państwo utratę 3-4% PKB i są
najczęstszą przyczyną pobierania rent z tytułu niezdolności
do pracy21. Szacuje się, że w Polsce koszty samej tylko depresji
ponoszone przez ZUS (w związku z orzeczeniami o niepełnosprawności) są prawie 4,5 razy większe niż koszty jej leczenia
ponoszone przez NFZ. Równocześnie koszty społeczne depresji, wynikające z utraconej produktywności, wynoszą w skali
kraju od 1 do 2,6 mld zł rocznie22.

z pełnieniem ról społecznych i zawodowych). W związku
z powyższym zapewnienie wielostronnej opieki, w tym skoordynowanie i upowszechnienie dostępnych, różnorodnych
form pomocy i opieki, upowszechnienie środowiskowego
modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi stały się
ponownie celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, tym razem przewidzianego do realizacji w latach 2017-2022.
Szczegółowa analiza dostępności różnych form pomocy
dla osób doświadczających problemów psychicznych została zawarta w publikacji System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w niniejszym artykule skupimy się jedynie
na ogólnych wnioskach i wybranych elementach systemu.
Dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu ochrony zdrowia dostępne są cztery podstawowe formy
wsparcia: ambulatoryjne, środowiskowe, dzienna i stacjonarna opieka szpitalna.
Z danych wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia23 wynika, że w 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego działały24:
202 poradnie w zakresie systemu świadczeń ambulatoryjnych,
8 zespołów leczenia środowiskowego (domowego),
4 podmioty świadczące usługi w ramach psychiatrycznej
izby,
34 oddziały dziennego pobytu,
58 oddziałów w ramach systemu leczenia stacjonarnego,
1 hostel dla osób uzależnionych od alkoholu.
Jak można zauważyć, chociażby na podstawie powyższych danych, w województwie wielkopolskim, relatywnie
najlepiej rozwinięty jest system ambulatoryjnych świadczeń
psychiatrycznych, w szczególności dla osób dorosłych. Niemal we wszystkich powiatach (z wyjątkiem kaliskiego, konińskiego oraz leszczyńskiego) znajduje się przynajmniej jedna
poradnia zdrowia psychicznego. Najwięcej poradni znajduje
się w Poznaniu (23), a następnie w Lesznie (8) oraz powiatach
gnieźnieńskim (7) i poznańskim (6). O ile poradnie zdrowia
psychicznego dla dorosłych są relatywnie najbardziej dostępne w województwie, dostępność analogicznych poradni
dla dzieci i młodzieży jest znacznie mniejsza. Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży znajdują się jedynie
w 8 powiatach (gnieźnieńskim, krotoszyńskim kościańskim,
ostrowskim i śremskim, w Kaliszu, Koninie oraz w Poznaniu). W pozostałych powiatach brakuje placówek świadczących ambulatoryjne usługi psychiatryczne dla osób poniżej
18 roku życia.
Również jedynie w 8 powiatach działają zespoły leczenia
środowiskowego (domowego). Ta forma leczenia jest niedostępna dla większości mieszkańców województwa (z wyjątkiem powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, kolskiego,
kościańskiego, ostrowskiego i tureckiego, Kalisza i Konina).

Tabela 1. Ograniczenia w funkcjonowaniu z powodu złego
samopoczucia fizycznego, psychicznego, picia alkoholu lub zażywania
substancji psychoaktywnych, wg badania EZOP-Polska

Odczuwane
ograniczenia

poczucie zmniejszonej
zdolności do pracy
i codziennych
czynności
poczucie gorszej
jakości wykonywanej
pracy
konieczność
wkładania w pracę
większego wysiłku
poczucie całkowitej
niezdolności do pracy
i codziennych zadań
ograniczenia
prowadzące do
konieczności
pozostawania w łóżku

Przeciętny
Eksploracja
czas trwania
na
w ostatnich
Odsetek
30 dniach
badanych populację
(liczba osób) poprzedzających
badanie
18,0%

ok. 4,47 mln

6,9 dnia

16,9%

ok. 4,16 mln

5,8 dnia

14,4%

ok. 3,56 mln

4,4 dnia

13,5%

ok. 3,39 mln

4,3 dnia

12,2%

ok. 3,11 mln

3,4 dnia

Źródło: A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, J. Moskalewicz, J. Wciórka,
J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R.C. Kessler, Rozpowszechnienie wybranych
zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci
i struktury wieku – badanie EZOP-Polska, „Psychiatria Polska” 2015.

Rodzaje podmiotów świadczących wsparcie
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich dostępność
Podmioty świadczące wsparcie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi odnaleźć można przede wszystkim w dwóch
sektorach, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Jak
wynika z diagnoz regionalnych oraz krajowych dostępne formy opieki i pomocy dla osób doświadczających problemów
ze zdrowiem psychicznym często nie są ze sobą skoordynowane, choć w powrocie do dobrostanu psychicznego istotne
jest zarówno wsparcie zdrowotne jak i społeczne (związane
Ibidem.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
KZD.430.006.2016 Nr ewid.186/2016/P/16/055/KZD, Departament
Zdrowia NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/055/, dostęp:
27.07.2017 r.
22
M. Gałązka-Sobotka (red.), Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
20
21
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Na podstawie informatora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, http://www.nfz-poznan.pl/gdzie_leczyc/
uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdrowia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych,
dostęp: 24.08.2017 r.
24
Zestawienie ma charakter zbiorczy i nie uwzględnia poszczególnych grup odbiorców wsparcia.
23
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Z kolei dzienne oddziały psychiatryczne ogólne są dostępne dla mieszkańców powiatów gnieźnieńskiego, kaliskiego, kościańskiego, ostrowskiego, złotowskiego oraz miast
Kalisza i Poznania.
W województwie wielkopolskim opiekę psychiatryczną
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży na oddziałach psychiatrycznych ogólnych sprawuje 8 jednostek, które łącznie dysponują 1 167 łóżkami. Oznacza to, że wskaźnik dostępności
tego rodzaju świadczenia jest niższy od zakładanego. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego założono bowiem, że w województwie powinny być dostępne 4 łóżka na 10 000 mieszkańców, co w skali województwa oznacza
1 368 dostępnych łóżek25.
Leczenie ambulatoryjne uzależnień prowadzi na terenie
województwa 69 podmiotów. Przynajmniej jedna poradnia
spośród wyżej wymienionych znajduje się w większości powiatów, wyjątek stanowią tutaj powiaty: kaliski, leszczyński
i nowotomyski.
Oprócz ograniczonej dostępności wybranych form wsparcia dla mieszkańców poszczególnych powiatów, podkreślić
należy, że bariery w dostępie do placówek leczenia psychiatrycznego odnotowują szczególnie mieszkańcy wsi. Placówki leczenia psychiatrycznego, podobnie jak inne podmioty
lecznicze, zlokalizowane są najczęściej na terenie miast (powiatowych), w związku z czym dojazd dla części osób, szczególnie z terenów wiejskich, może być utrudniony. Omawiając

dostępność poszczególnych rodzajów świadczeń, należy raz
jeszcze przypomnieć, kto należy do grup podwyższonego
ryzyka utraty zdrowia psychicznego. Są to m.in. dzieci i młodzież oraz osoby doświadczające różnego rodzaju deprywacji,
w tym mające utrudniony dostęp do usług medycznych. A zatem okazuje się, że grupy najbardziej narażone na problemy
ze zdrowiem psychicznym mają najbardziej utrudniony dostęp do świadczeń sektora opieki zdrowotnej w tym zakresie.
Wskaźnikiem dostępności leczenia zaburzeń psychicznych w poszczególnych rodzajach podmiotów leczniczych
jest nie tylko sama ich obecność w danym powiecie, lecz także średnia liczba mieszkańców przypadających na jedną poradnię oraz średni czas oczekiwania na usługę.
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, dostępność poradni zdrowia psychicznego jest relatywnie największa w Lesznie
oraz powiecie rawickim. 25 powiatów oferuje dostępność leczenia w poradni zdrowia psychicznego powyżej wskaźnika
minimalnej dostępności wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (czyli 1 poradnia na 50 tys. mieszkańców), 7 – poniżej ww. wskaźnika, a w 3 powiatach nie ma
w ogóle poradni zdrowia psychicznego.
Z danych udostępnianych przez wielkopolski oddział
NFZ26 wynika, że:
1.	 Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim wynosi 37 dni.
Zważywszy na specyfikę zaburzeń psychicznych oraz ich
koszty społeczne, czas ten uznać należy za zbyt długi.
2.	 Zespoły leczenia środowiskowego (domowego) przystępują do świadczeń od razu po zgłoszeniu (lecz funkcjonują jedynie w 8 powiatach).
3.	 Średni czas oczekiwania na leczenie w trybie dziennym
jest uzależniony od liczby wolnych miejsc dostępnych
w danym momencie oraz czasu pozostającego do zakończenia turnusu terapeutycznego w przypadku grup
zamkniętych. Według danych z 6.09.2017 r. czas ten w województwie wielkopolskim wynosi średnio:
5 dni w przypadku dziennego oddziału psychiatrycznego ogólnego,
2 dni w przypadku dziennego oddziału psychiatrycznego rehabilitacyjnego,
200 dni w przypadku dziennego oddziału psychogeriatrycznego,
41 dni w przypadku oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych.
4.	 W przypadku leczenia stacjonarnego, średni czas oczekiwania na świadczenie wynosi:
3 dni – na oddziale leczenia alkoholowych zespołów
abstynencyjnych (detoksykacji),
32 dni – na oddziale psychiatrycznym ogólnym,
13 dni – na oddziale psychiatrycznym dla dzieci,
1 dzień – na oddziale psychogeriatrycznym (w Gnieźnie).
5.	 Czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo
-leczniczym psychiatrycznym wynosi średnio 395 dni.
6.	 Średni czas oczekiwania na świadczenia w zakresie leczenia uzależnień (oferowane przez wszystkie podmioty poza
oddziałami detoksykacyjnymi) w województwie wielkopolskim wynosi 9 dni27.

Mapa 2. Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 poradnię
zdrowia psychicznego w powiatach województwa wielkopolskiego
w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/
specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce

Dane NFZ, dostępne na stronie: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/, dostęp: 06.09.2017 r.
27
https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/.
26

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, s. 49.
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Podstawowymi formami wsparcia społecznego, które są
dedykowane osobom z zaburzeniami psychicznymi (chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie28)
i realizowane w środowisku są: Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), kluby samopomocy oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są
one finansowane ze środków rządowych, natomiast zgodnie
z zapisami ustawy o pomocy społecznej ich realizacją, jako
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zajmują
się samorządy gminne i powiatowe. Pozostałe formy środowiskowego oparcia społecznego określone w ustawie o pomocy społecznej, które są dostępne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi świadczone są na zasadach ogólnych.

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w sprawozdawczości resortowej MPIPS-03 w latach 2013-2016
stanowiły zazwyczaj od 41% (2013, 2014 i 2016 rok) do 46%
(2015 rok) wśród wszystkich ośrodków wsparcia. Do takich
ośrodków zaliczamy m.in. ŚDS i kluby samopomocy.
Wykres 3. Liczba ośrodków wsparcia ogółem i ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa
wielkopolskiego w latach 2013-2016

Mapa 3. Średni czas (w dniach) oczekiwania na wizytę w poradni
zdrowia psychicznego w powiatach województwa wielkopolskiego
w 2015 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata
2013-2016.

Ponadto, na terenie województwa dostępne są również
miejsca całodobowego okresowego pobytu w ośrodkach
prowadzących działalność skierowaną do osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2013 roku z takiej oferty skorzystało
69 osób (3 ośrodki), a w 2016 roku już prawie dwa razy więcej
osób, bo aż 128 osób chorujących psychicznie. Podkreślić należy, że wzrost liczby korzystających związany jest bezpośrednio z podwojeniem się liczby placówek świadczących usługi
o charakterze całodobowym.
Środowiskowe domy samopomocy swoją ofertę kierują
do osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej osiemnastego roku życia, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji
organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy
Mapa 4. Liczba osób korzystających z ŚDS w województwie
wielkopolskim w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/
specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce.

Co istotne, podobnie jak w systemie opieki zdrowotnej,
ważne jest, aby wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone było w formie środowiskowej. Ma to umożliwić chorującemu psychicznie jak najdłuższe pozostanie
w miejscu swojego zamieszkania, dzięki otrzymaniu wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, a przede wszystkim zapobiec częstym hospitalizacjom, które w znaczący sposób wpływają na obniżenie jakości życia tej grupy.
Osoba z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 3. ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, to osoba
chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są
do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok.
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Mapa 5. Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych
w województwie wielkopolskim w 2016 roku wg gmin
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Mapa 6. Liczba osób korzystających z usług dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w województwie wielkopolskim w 2016 roku wg gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.
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do życia w środowisku rodzinnym i społecznym29. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie zaradności i samodzielności
życiowej uczestników zajęć oraz dążenie do integracji tych
osób ze społeczeństwem. W 2016 roku na terenie województwa działało 69 ŚDS, w których dostępnych było 2 328 miejsc.
Niestety ta forma wsparcia osób chorujących psychicznie nie
była dostępna na terenie 7 powiatów położonych w północno-zachodniej części województwa (wolsztyńskiego, grodziskiego, szamotulskiego, obornickiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i złotowskiego).
Z danych sprawozdawczych wnika, że na miejsce w ŚDS
w 2016 roku oczekiwało łącznie 130 osób30. Należy przy
tym zaznaczyć, że statystyki dot. oczekujących prowadzi się
na podstawie danych pochodzących z powiatów/gmin, na terenie których są zlokalizowane ŚDS, z tego też powodu liczba
oczekujących nie oddaje rzeczywistej skali zapotrzebowania
na ten rodzaj wsparcia w całym województwie.
Innym rodzajem usług świadczonych w środowisku lokalnym i skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi są
usługi opiekuńcze. Usługi te świadczone są na zasadach ogólnych (jako specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz dedykowane wyłącznie osobom chorującym psychicznie (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
Pierwsze z nich finansowane są przez gminy, z uwagi na fakt,
iż realizowane są jako zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym, drugie natomiast mają charakter zlecony i są
finansowane przez administrację rządową. Oznacza to, że specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna (z uwzględnieniem
potrzeb) realizować każda gmina, natomiast specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizują te samorządy, które zgłosiły takie zapotrzebowanie
wojewodzie i otrzymały na jego realizację dotację.
Art. 51a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593.
30
Sprawozdanie MPIPS-05 za 2016 rok.
29

W 2016 roku w województwie wielkopolskim usługami
specjalistycznymi wsparto 195 osób (w tym osoby chorujące psychicznie), z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi świadczono w stosunku
do 1 022 osób31.
Warto podkreślić, że 201 wielkopolskich gmin (89%) nie
świadczyło specjalistycznych usług opiekuńczych, a 134 (59%)
nie świadczyły specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dostępu do specjalistycznych usług realizowanych
ze środków własnych gminy nie mieli mieszkańcy aż 20 powiatów: chodzieskiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego, leszczyńskiego,
m. Kalisza, m. Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego,
ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego, szamotulskiego, tureckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i złotowskiego.
Mieszkańcy powiatów chodzieskiego i szamotulskiego
pozbawieni byli z kolei dostępu do usług specjalistycznych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie mieli oni również
dostępu do usług świadczonych w środowiskowych domach
samopomocy, gdyż na tym terenie nie funkcjonowała ani jedna taka placówka.

Bariery rozwoju systemu wsparcia osób
z zaburzeniami psychicznymi
Bariery rozwoju systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w województwie wielkopolskim w dużej mierze
odzwierciedlają problemy stwierdzone w skali ogólnopolskiej.
Jedną z największych barier są deficyty wiedzy w zakresie
problematyki zdrowia psychicznego, w szczególności zagrożeń dla zdrowia psychicznego i sposobów jego wzmacniania.
Ponadto bardzo silne są również stereotypy na temat osób
31

Sprawozdanie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer IX (2018) styczeń–czerwiec

chorujących psychicznie, a tym samym postawy związane
ze stygmatyzacją tych osób w społeczeństwie. Ochrona zdrowia psychicznego nie jest traktowana priorytetowo, przez co
jest wypierana przez inne cele związane z polityką zdrowotną
i społeczną realizowaną na szczeblach centralnym i lokalnym.
Z powyższych barier wynikają następne: polityczne, legislacyjne, ekonomiczne i organizacyjne. Bariery te niewątpliwie
utrudniają budowanie skutecznego systemu wsparcia dla
osób doświadczających problemów psychicznych.
Na poziomie organizacyjnym (najbliższym użytkownikom
systemów ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej) jako barierę wskazać można niewystarczającą współpracę pomiędzy
systemami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz pomiędzy różnymi instytucjami w obrębie każdego z systemów
(np. pomiędzy lecznictwem psychiatrycznym zamkniętym,
otwartym, ambulatoryjnym i środowiskowym). W tym kontekście pojawia się szereg problemów związanych z brakiem
procedur umożliwiających z jednej strony, ochronę prawa
pacjenta do poufności informacji na temat stanu zdrowia,
a z drugiej - przepływ informacji na temat pacjenta, wówczas
gdy ma to istotne znaczenie dla procesu leczenia.
Równocześnie należy mieć świadomość, że adekwatny
system wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinien opierać się na rzetelnych badaniach diagnostycznych
pozwalających monitorować wskaźniki zdrowia psychicznego, jego zagrożeń oraz skuteczność wdrażanych metod rozwiązywania problemów w konkretnych kontekstach lokalnych. Takich badań w województwie wielkopolskim brakuje.
Jedyne do tej pory badania epidemiologiczne przeprowadzone na terenie województwa to badania w ramach ogólnopolskiego projektu EZOP, przeprowadzone w roku 2012.
Co istotne badania te nie objęły m.in. osób poniżej 18 roku
życia i powyżej 64 roku życia, które znajdują się w grupie
podwyższonego ryzyka zaburzeń psychicznych. Dopiero rzetelne, powtarzane cyklicznie badania kondycji psychicznej

mieszkańców Wielkopolski pozwolą oszacować realne zapotrzebowanie na konkretne formy wsparcia na poziomie
województwa, powiatów i gmin, tworzyć system pomocy odpowiadający stwierdzonym potrzebom i ewaluować skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu pomocy.
Badaniom tym powinien towarzyszyć stały monitoring lokalnych zasobów (uwzględniający z jednej strony bazę ekonomiczną i infrastrukturalną, a z drugiej społeczno-kulturową).
Wobec zdiagnozowanych białych plam na mapie wsparcia
należy rozwijać działania w ramach partnerstwa lokalnego
na rzecz zdrowia psychicznego. W obecnej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem wydaje się również budowanie rozwiązań
(tworzenie instytucji, realizacja programów) w oparciu o porozumienia międzygminne i międzypowiatowe.
Biorąc pod uwagę, że zdrowie psychiczne jest jednym
z największych wyzwań dla zdrowia publicznego współczesnej Europy, a problemów z nim (chociażby czasowo)
doświadcza nawet co trzeci z nas, konieczne jest podjęcie
wszelkich działań zmierzających do wzmocnienia zdrowia
psychicznego. Z tego względu niezbędne jest rozwijanie
współpracy międzyinstytucjonalnej, międzysektorowej i ponadlokalnej na rzecz osób doświadczających zaburzeń psychicznych, prowadzenie badań i monitoringu problemów
związanych z zaburzeniami psychicznymi, a na ich podstawie planowanie i wprowadzenie rozwiązań systemowych. Ponadto konieczne jest zwiększanie świadomości
społeczeństwa (oraz specjalistów) na temat zagrożeń zdrowia psychicznego, sposobów przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym oraz dostępnych form pomocy poprzez
m.in. prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych.
I najważniejsze, niezbędne jest bezpośrednie wsparcie osób
doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym
poprzez rzecznictwo, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i zwiększanie dostępności różnych form pomocy
zdrowotnej i społecznej.
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Dr Maciej Szlinder
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Agenda 2030: Kolorowy rozwój dla regionu
Brak ubóstwa i głodu, zdrowe życie w każdym wieku, równość
płci i godna praca – to tylko niektóre z celów Agendy na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dokument ten został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku
w Nowym Jorku. Pod dokumentem podpisały się wszystkie
193 kraje zrzeszone w ONZ.
Agenda 2030 wskazuje 17 ambitnych celów (nazwanych
Celami Zrównoważonego Rozwoju), które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższej dekady. Każdy z celów wiąże się
z innym aspektem życia społecznego i gospodarczego.
Realizacja Celów Zróżnicowanego Rozwoju ma poprawiać życie ludzi, szczególnie tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Ma również wspierać postęp
gospodarczy, społeczny i technologiczny, który nie wpływa
negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ochrona planety
i pokoju znajdują się w centrum zainteresowania Agendy
2030. Realizacja celów Agendy nie jest oczywiście możliwa
bez podjęcia ożywionej współpracy na poziomie globalnym.
Kluczowymi podmiotami tej współpracy są rządy krajowe,
które mają najwięcej instrumentów do wdrażania w życie postanowień Agendy.
Rycina 1. Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ
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Źródło: http://www.un.org.pl/, dostęp: 27.06.2018 r.

Jednak Cele Zróżnicowanego Rozwoju (dalej CZR) realizowane są i będą nie tylko na poziomie krajowym, ale także
regionalnym i lokalnym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (wraz z Migrant Info Point, a także partnerami z 9 innych krajów) bierze udział w międzynarodowym
projekcie Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy
2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa).
Projekt ten szczególny nacisk kładzie na pięć wybranych
CZR. Pierwszym z nich jest wprowadzenie zaplanowanych
i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych (CZR 10.7), dbających o bezpieczeństwo i dobrostan migrantów i migrantek.
Wobec rosnących w ostatnich latach wyzwań związanych
z migracjami zarówno pomiędzy krajami Unii Europejskiej,
jak i imigracji państw wspólnoty konieczne jest podjęcie
działań na rzecz respektowania praw i poprawy sytuacji migrantów i migrantek. Te wyzwania i potrzeby dotyczą także
Wielkopolski. Coraz więcej mieszkańców naszego regionu
urodziło się poza granicami naszego kraju (w tym w szczególności na Ukrainie). Powiatowe urzędy pracy w naszym
województwie w 2017 roku zarejestrowały ponad 180 tysięcy
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oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. To o prawie 60 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
Aż 95% tych oświadczeń dotyczyło obywatelek i obywateli
Ukrainy. Prawa, w tym prawa pracownicze migrantek i migrantów są szczególnie narażone na nadużycia, o czym informuje również prasa1.
Drugim ważnym celem, na którym koncentruje się projekt
Tworzenie sprawiedliwych miast jest osiągnięcie równości płci
i wzmocnienie pozycji społecznej kobiet i dziewcząt (CZR 5).
Realizacja tego celu wymaga walki z wszelkimi przejawami
dyskryminacji kobiet, a także eliminacji przemocy wobec nich
w życiu prywatnym i publicznym. Poprawa pozycji kobiet
i dziewcząt wymaga również ochrony ich praw prokreacyjnych, a także powszechnego dostępu do ochrony zdrowia
seksualnego. Niezwykle ważne jest przewartościowanie społecznego stosunku do pracy w kierunku uznania pracy domowej i opiekuńczej (wykonywanej głównie przez kobiety) i docenienia ich za pomocą wsparcia finansowego i związanego
z infrastrukturą. Kluczową rolę w zapewnieniu tego wsparcia
odgrywają władze samorządowe. Tymczasem jedynie niektóre z jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają
w swoich dokumentach strategicznych odniesienie do kwestii płci, które wykraczałoby poza ogólny opis, czyli zawierają
diagnozę problemu czy propozycję działań. Na pozytywne
wyróżnienie zasługuje powiat wrzesiński, który uwzględnia
wszystkie te elementy. Niestety w wypadku wielu innych powiatów kwestii płci w dokumentach strategicznych nie poświęcono wystarczającej uwagi (a w niektórych wypadkach
w ogóle nie została ona uwzględniona)2.
Trzecim celem, na którym skupia się projekt Tworzenie
sprawiedliwych miast jest promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (CZR 16). Pokój i bezpieczeństwo są
tutaj zapewniane przez promowanie rządów prawa i walkę
z handlem ludźmi, przestępczością zorganizowaną i korupcją. Bezpieczeństwo jest prawem każdej mieszkanki i każdego
mieszkańca, dlatego kluczowymi kwestiami są: zapewnienie
wszystkim równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
powszechnego dostępu do informacji i ochrona podstawowych wolności każdej jednostki. Prawo nie może dyskryminować nikogo, w tym migrantek i migrantów. Jednak zapisy
prawne nie wystarczą do skutecznej realizacji powyższych
założeń – konieczna jest budowa skutecznych i przejrzystych
instytucji oraz maksymalne włączenie różnych grup w procesy podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.
Czwarty cel Agendy 2030, ważny z perspektywy projektu Tworzenie sprawiedliwych miast, to starania zmierzające

do uczynienia miast bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi,
odpornymi i zrównoważonymi (CZR 11). Ten szeroki cel odnosi się do różnych zadań władz samorządowych – od dostępu do mieszkań, przez rozwijanie transportu publicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, po
dbałość o jakość powietrza i dostęp do terenów zielonych.
Wszystkie te elementy stanowią również istotne wyzwania
dla władz miejskich w różnych miejscowościach w Wielkopolsce, a problemy z nimi związane są stałym elementem debaty
w lokalnych mediach. Problem smogu i złego stanu powietrza od niedawna jest stałym elementem debaty w polskich
miastach, w tym także w Wielkopolsce (m.in. w Poznaniu, Kaliszu, Koninie czy Pile)3. Problem ten został dostrzeżony przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który podjął kroki
w kierunku jego rozwiązywania, przyjmując uchwały antysmogowe dla Wielkopolski4. Chociaż dostęp do infrastruktury
kolejowej jest w Wielkopolsce powyżej średniej polskiej, to
powiaty wschodniej Wielkopolski cierpią na niedobór linii
kolejowych (zwłaszcza powiat turecki, ale także kaliski, koniński, ostrzeszowski, pleszewski i słupecki)5. Wielkopolska
jest również terenem o zróżnicowanym dostępie do terenów
zielonych. Obok powiatów o znacznej powierzchni terenów
zielonych na mieszkańca (śremski, średzki, chodzieski) szereg
powiatów (kolski, jarociński, grodziski, gnieźnieński, ostrowski) doświadcza ich niedoboru6.
Ostatni wreszcie cel, na który zwraca uwagę omawiany
projekt to zwalczanie zmian klimatu i ich skutków (CZR 13).
Odnosi się on zarówno do działań edukacyjnych poszerzających i pogłębiających wiedzę na temat zmian klimatycznych, jak i bezpośrednich działań na rzecz przeciwdziałania
tym zmianom. Zmiany klimatyczne skutkują między innymi
częstszym występowaniem klęsk żywiołowych. W Wielkopolsce w 2017 roku odnotowano znaczący wzrost udzielonej pomocy i wsparcia z tytułu klęsk żywiołowych i ekologicznych7.
Szczególnie dotkliwe były sierpniowe nawałnice prowadzące
do znacznych strat materialnych8.
Przy tworzeniu materiałów wizualnych każdemu z Celów
Zrównoważonego Rozwoju przyporządkowano własny symbol i odrębny kolor. Świat zrealizowanych CZR byłby (będzie?)
światem bezpieczniejszym, bogatszym i bardziej otwartym.
Tęczowe graficzne przedstawienie celów wskazuje, że życie
w takim świecie będzie z pewnością bardziej kolorowe – także w Wielkopolsce!
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Nadchodzi nowa generacja innowatorów społecznych
„Social(i)Makers”

28

W przeciągu ostatnich kilku
lat Europa Środkowa wkroczyła w nowy etap ożywionego rozwoju gospodarczego.
Wciąż jednak państwa środkowoeuropejskie cechuje wysoka niejednorodność pod względem ekonomicznym i społecznym.
Obecnie jednym z największych wyzwań, przed którym
stoją wszystkie państwa środkowoeuropejskie staje się proces intensywnych zmian społecznych (np. demograficznych).
Wymagają one inicjatyw w zakresie innowacji społecznych
zdolnych do wdrażania nowoczesnych produktów, modeli i usług odpowiadających na najbardziej naglące potrzeby
społeczne państw Europy Środkowej. W rzeczywistości jednak proces wdrażania innowacji wciąż jest na początkowym
i nierównomiernie rozwijającym się etapie, co powoduje
różnice w strukturach społeczności obywatelskich nie tylko
pomiędzy państwami Europy Środkowej, ale również między
regionami tych państw (regiony miejskie, uprzemysłowione,
czy wiejskie oraz regiony centralne i peryferyjne).
Problem nierównomiernego rozwoju innowacji społecznych, braku uściślonych i wspólnych definicji innowacji społecznych oraz coraz większe zaangażowanie społeczeństwa
we wprowadzanie zmian w lokalnym środowisku stały się
inspiracją do stworzenia projektu pod nazwą Social(i)Makers
(Innowatorzy Społeczni).
Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
podjął wyzwanie i jest jednym z 13 partnerów z 7 państw
Europy Środkowej biorących udział w stworzeniu ponadnarodowego programu edukacyjnego „Social(i)Makers”. Projekt
pomoże Europie Środkowej usprawnić rozwój innowacji społecznych, zaczynając swoje działania od edukacji – nauczy
finansistów, przedsiębiorców, decydentów i obywateli, jak
faktycznie „poruszać się” i sprawnie działać w roli społecznych
twórców innowacji, tworząc sieć produktów, modeli i usług
jako wynik ich wspólnych działań.
W tym celu Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja i Słowenia stworzyły program, w ramach którego
przeszkolone zostaną władze lokalne, regionalne i krajowe,
agencje sektorowe, grupy interesariuszy, w tym organizacje
pozarządowe, uniwersytety i ośrodki edukacji oraz szkolenia zawodowego, szkoły, duże przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje wspierające działalność gospodarczą, organizacje
międzynarodowe, EZIG na mocy prawa krajowego oraz obywateli z danego państwa we wspólnym projektowaniu i uruchamianiu skutecznych i zrównoważonych inicjatyw innowacji społecznych. Liderem partnerstwa jest włoska organizacja
Fondazione Democenter – Sipe.

„Social(i)Makers” jest akronimem projektu Interreg Europa
Środkowa: „Rozwój ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz integracyjnego rozwoju Europy
Środkowej”, którego głównym celem jest przyczynienie się
do długoterminowego rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wyzwania społeczne Europy Środkowej.
Celem projektu „Social(i)Makers” jest również:
1.	 Opracowanie narzędzi wspomagających innowatorów
społecznych we wspólnym uczeniu się i stosowaniu nowoczesnych instrumentów operacyjnych innowacji społecznych w celu projektowania i wdrażania skutecznych
i trwałych inicjatyw.
2.	 Wdrożenie szkolenia w zakresie programu edukacyjnego
dla uczestników zaangażowanych terytoriów w zakresie
korzystania z narzędzi niezbędnych do wspólnego organizowania skutecznych i trwałych inicjatyw innowacji
społecznych.
3.	 Promowanie długoterminowego rozwoju zdolności innowacji społecznych w Europie Środkowej poprzez zdefiniowanie ponadnarodowej strategii rozwoju potencjału
terytorialnego.

Akademia projektowania innowacji
społecznych
W ramach Projektu we wrześniu 2018 roku zostanie otwarta ogólnodostępna platforma MOOC (Massive Open Online
Course) pod nazwą „SI Design Academy” (Akademia Projektowania Innowacji Społecznych). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać wpływ inwestycji, biznes
społeczny, politykę innowacji społecznych i aktywne obywatelstwo, użyteczne technologie i ocenę wpływu oraz jak zaangażować społeczeństwo i akcjonariuszy. Kurs będzie składał
się z wykładów wideo, zadań, case studies, infografik, a także
pomocy ekspertów online.
MOOC „SI Design Academy” jest częścią programu edukacyjnego, na który składają się również szkolenia stacjonarne.
Szkolenia odbędą się w każdym z uczestniczących państw
Europy Środkowej w języku danego państwa (Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja i Słowenia).
Do kursu online będzie mógł zapisać się każdy z dobrą znajomością języka angielskiego i otwartością na nowe podejście
do innowacji społecznych. Organizatorzy zapewnią również
dostęp do materiałów w językach narodowych dla osób nie
posługujących się biegle językiem angielskim na co dzień.
Akademia Innowacji Społecznych (kurs online i szkolenia
stacjonarne) oferuje 7 modułów edukacyjnych:
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1.	 Aktywne obywatelstwo – moduł ma na celu dostarczenie
podstawowej wiedzy na temat tego, czym jest aktywne
obywatelstwo, dlaczego jest potrzebne i jakie są jego formy.
2.	 Biznes społeczny – moduł podkreśli różne korzyści wynikające z założenia firmy społecznej, a także poprowadzi
uczestników kursu przez etapy przygotowujące do jej
uruchomienia. Głównym celem biznesu społecznego jest
rozwój i rozpowszechnianie nowych produktów i usług
w celu rozwiązania problemów społecznych.
3.	 Technologie dla innowacji społecznych – ten moduł koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii
do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych.
W tym celu pomaga odkrywać podejścia i narzędzia przydatne w opracowywaniu, weryfikowaniu i wdrażaniu innowacyjnych usług i produktów zdolnych odpowiedzieć
na naglące problemy społeczne.
4.	 Zaangażowanie interesariuszy – ten moduł jest szczególnie cenny dla wszystkich odbiorców zaangażowanych
w innowacje społeczne, ale również dla wszystkich zainteresowanych tym, jak takie zmiany wprowadzić (np. społeczni przedsiębiorcy, naukowcy, decydenci polityczni).
Zaangażowanie interesariuszy może być wykorzystywane
w różnych sytuacjach i kontekstach, począwszy od zwykłego gromadzenia informacji na temat potrzeb społecznych, poprzez wypracowanie relacji zaufania i rozwijanie
innowacyjnych pomysłów i nowych rozwiązań.
5.	 Ocena wpływu innowacji społecznych – moduł ma na celu
dostarczenie podstawowej wiedzy pozwalającej zrozumieć, w jaki sposób można ocenić wpływ swoich inicjatyw.
W szczególności innowatorzy społeczni muszą zmierzyć
swój wpływ na otoczenie, aby zrozumieć, czy ich rozwiązania są skuteczne. Sponsorzy innowacji społecznych są
szczególnie zainteresowani skutkami społecznymi oraz
pomiarem ich wpływu, aby zdecydować, które rozwiązanie przyniesie największe korzyści dla danej społeczności
i czy warto je finansować.
6.	 Finansowanie – ten moduł pozwoli zapoznać się z różnymi rozwiązaniami w zakresie skutecznego finansowania
inicjatyw społecznych.
7.	 Polityka innowacji społecznych – pod koniec kursu uczestnicy powinni zdobyć podstawową wiedzę na temat różnych elementów polityki innowacji społecznych oraz roli
rządów państwowych w kreowaniu innowacji społecznych.
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Social Innovation Skyrocket Lab
Kolejnym etapem Projektu będzie wprowadzenie w życie
nabytych umiejętności podczas kursu online i szkoleń stacjonarnych. Stanie się to możliwe za pośrednictwem platformy internetowej „Social Innovation Skyrocket Lab” (otwarcie w 2019 roku), która będzie koordynować powstawanie
i wdrażanie lokalnych i międzynarodowych inicjatyw pilotażowych innowacji społecznych.
Naszym celem jest to, aby projekt „Social(i)Makers” stał się
katalizatorem powstania ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych w Europie Środkowej, która będzie
dalej rozwijana poprzez stworzenie długoterminowej strategii budowania zdolności innowacji społecznych.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako
partner w projekcie odpowiedzialny jest za komunikację partnerstwa, promocję projektu i upowszechnianie rezultatów
zaplanowanych działań. Ponadto odpowiada za organizację
w Poznaniu spotkania wszystkich partnerów (w 2019 roku)
oraz wdrażanie programu edukacyjnego i organizację inicjatyw lokalnych na rzecz innowacji społecznych w Polsce.
Bieżące informacje o projekcie znajdziecie Państwo m.in.:
na oficjalnej stronie projektu „Social(i)Makers”
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)
Makers.html
na stronie ROPS w Poznaniu
https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/siec-dobrego
-wsparcia-2/
w serwisie Facebook
https://www.facebook.com/socialimakers/
w serwisie Twitter
https://twitter.com/SocialiMakers
w serwisie LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/socialimakers/
w serwisie Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCPJOdMVjaG5cXn
QtzzOHA2Q?disable_polymer=true
Okres realizacji projektu został zaplanowany na 3 lata,
do lipca 2020 r. Budżet projektu wynosi ponad 3 600 000 EUR,
a źródłem dofinansowania projektu jest Priorytet 1: „Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” w ramach Programu Interreg Central Europe (Interreg CE).

•
•
•
•
•
•
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Zespół ds. innowacji społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wielkopolskie Innowacje Społeczne
Przepis na wielkopolską innowację społeczną
Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej (DPS) gubiący drogę do swego pokoju wśród korytarzy pełnych identycznie
wyglądających drzwi. Rodzice wyproszeni z restauracji,
bo ich dziecko wygląda i zachowuje się nietypowo. Senior
z roku na rok czujący się coraz mniej pewnie za kierownicą samochodu. Młody chłopak po wypadku, który właśnie
usłyszał, że będzie jeździł na wózku.

30

Co łączy opisane wyżej osoby? POTRZEBY – które zostały zauważone i uwzględnione w toku prac Wielkopolskiego
Inkubatora Innowacji Społecznych. A ponieważ brakowało
usług zaspokajających te potrzeby, Inkubator wsparł pomysłodawców, którzy stworzyli nowatorskie rozwiązania, opracowane tak, by w jak najpełniejszy sposób wyjść tym potrzebom naprzeciw. Obecnie te i inne (razem aż 30!) innowacyjne
pomysły są testowane na małych grupach odbiorców, dzięki
wsparciu finansowemu, technicznemu i merytorycznemu Inkubatora, powołanego w ramach projektu regrantingowego
„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, dofinansowanego ze środków
programu POWER.
Na Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych składa
się zespół specjalistów i potencjał trzech instytucji: w imieniu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, Miasta Poznania i Poznańskiego
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, działającego w ramach Polskiej Akademii Nauk. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 roku i potrwa do 2019 roku. Jego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na innowacyjne usługi opiekuńcze
dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, a następnie ich dopracowanie i przetestowanie poprzez powierzenie
grantów w wysokości średnio po 50 tys. złotych.
Najpierw trzeba było jednak dookreślić potrzeby osób
zależnych (czyli seniorów oraz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami ) i ich opiekunów – tak, by projektować usługi
„szyte na miarę” dla przyszłych użytkowników. Umożliwił to
cykl 15 spotkań warsztatowych „Strefa innowacyjnego partnerstwa”, realizowanych w subregionach naszego województwa na przełomie lat 2016/2017. Na spotkania zaproszono
przedstawicieli środowisk osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, potencjalnych innowatorów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli
lokalnych jednostek pomocy społecznej, specjalistów reprezentujących różne sektory. Jednym słowem wszystkich, którzy
mogliby pomóc w stworzeniu Banku Potrzeb osób starszych
i osób z niepełnosprawnościami w naszym województwie.
Bank powstał dzięki wspólnemu wysiłkowi 262 uczestników
warsztatów i jest dostępny na stronie internetowej Inkubatora: www.inkubatorwins.pl.

W połowie marca 2017 roku otwarto nabór pomysłów
na innowacje społeczne. W oparciu o Bank Potrzeb rekomendowano, by proponowane innowacje wprost lub pośrednio
dotyczyły następujących obszarów:
Wsparcie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych
ostatnich w systemie edukacji.
Świadczenie usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu
zamieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością,
pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny
(aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach
opieki, np. w DPS).
Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową czy intelektualną, które są
samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać
pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.
Zapewnienie efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi
w miejscu ich zamieszkania, np. wolontariatu i pomocy
sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom aktywności zawodowej i społecznej.
Wzmocnienie podmiotowego podejścia do osób zależnych przebywających w zinstytucjonalizowanych formach opieki (np. w domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy).
Ważne było też to, że innowatorzy mieli nie tyle wprowadzić proponowaną przez siebie usługę, co przetestować ją
na niewielkiej grupie, a następnie opracować wnioski i rekomendacje. Powstały w ten sposób „przepis na innowację” będzie materiałem do podjęcia decyzji o szerokim upowszechnieniu danego pomysłu. Projekt zakłada, że ostatecznie po
zakończeniu testowania wszystkich innowacji, wybrane zostaną min. 3 rekomendowane do upowszechnienia w całej
Polsce, jako stała usługa opiekuńcza.
Innowatorzy złożyli aż 113 (97 w pierwszym, 15 w drugim
naborze i 1 w naborze uzupełniającym) wstępnych specyfikacji innowacji społecznych. Nabór pomysłów miał zupełnie
inny przebieg niż to zwykle bywa w konkursach ofert, gdzie
grantodawca publikuje wytyczne i oczekuje na wnioski. Zespół Inkubatora aktywnie wspierał wnioskodawców: podczas
dziesiątek indywidualnych konsultacji pomagał dopracowywać pomysły, tworzyć partnerstwa, nadawać wizjom innowatorów ramy organizacyjne i techniczne. Było to niezwykle
ciekawe, ale i wymagające doświadczenie, bo pomysłodawcy

•
•
•

•
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potrzebowali wsparcia o bardzo zróżnicowanym charakterze. Znalazły się wśród nich zarówno organizacje o wieloletnim doświadczeniu w działalności społecznej i aplikowaniu
o granty, jak i osoby, które po raz pierwszy w życiu miały
do czynienia z tworzeniem projektu. Z jednej strony były to
podmioty pomocy społecznej szukające sposobu na poprawę jakości życia swoich podopiecznych, których świetnie
znają, zaś z drugiej osoby, które mają znakomity pomysł na
usługę opiekuńczą, ale nigdy nie miały kontaktu z osobami
z niepełnosprawnością i potrzebują pomocy w „przetarciu
ścieżek”, by pozyskać grupę testującą. Wsparcia potrzebowali
zarówno wizjonerzy, którym trudno było wytłumaczyć, że ich
pomysł mimo wszystko musi jednak zostać ubrany w ramy
harmonogramu i budżetu, jak i wnioskodawcy, którym z kolei
trudno było wyjść poza dobrze im znany schemat aplikowania o dotacje w ramach zlecania zadań publicznych.
Założeniem projektu było to, że innowatorem może być
każdy, kto tylko będzie miał innowacyjny pomysł – także osoba fizyczna, niezwiązana z żadną instytucją czy podmiotem
prawnym. Okazało się być to nie lada wyzwaniem. Nie tylko
ze względu na konieczność bardzo intensywnego wsparcia
takich osób w procesie dopracowywania specyfikacji, a potem prowadzenia projektu, ale przede wszystkim dlatego, że
brakowało (i nadal w dużej mierze brakuje) jasnych wytycznych co do obowiązków podatkowych, skarbowych i składkowych w przypadku udzielenia grantu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Spośród złożonych 113 specyfikacji wyłoniono pomysły najbardziej nowatorskie, najlepiej nadające się do upowszechniania i rozbudowywania, a jednocześnie najlepiej
odpowiadające zdiagnozowanym wcześniej potrzebom grup
docelowych. Ich autorzy dostali szansę zaprezentowania
swojego pomysłu podczas spotkań oceniających, zwanych
„pitchingami”. Każdy z innowatorów miał 10 minut na przedstawienie innowacji i kolejne 20 minut na rozmowę z komisją.
Innowatorzy podeszli do swojego zadania bardzo twórczo,
prezentowali się w takiej formie, w jakiej najlepiej się czuli:
były więc zarówno poważne, biznesowe prezentacje, jak i regularne happeningi artystyczne, wizyta psiego terapeuty,
czy psychodrama. W oparciu o prezentacje, których w trzech
turach było aż 55, podjęto ostateczne decyzje, z którymi innowatorami Inkubator będzie współpracować w zakresie
powierzenia grantu. Po tej fazie nastąpił dwumiesięczny etap
najbardziej intensywnej współpracy pomysłodawców z opiekunami merytorycznymi, by wspólnie przygotować ostateczną specyfikację. Odbyły się dziesiątki konsultacji, spotkań,
rozmów i negocjacji.
Ostatecznie podpisano 30 umów o powierzenie grantu.
Innowatorzy mogli przystąpić do testowania swoich pomysłów, a postępami swoich prac dzielić się na blogach na platformie Inkubatora (www.inkubatorwins.pl/blogi) – gorąco
zachęcamy do śledzenia relacji z tych działań, odzwierciedlających ich zapał, przedsiębiorczość i zaangażowanie, a także
wrażliwość na ludzkie potrzeby. To niepowtarzalna okazja,
by zaobserwować krok po kroku, jak powstają i dojrzewają
innowacyjne pomysły i przedsięwzięcia.
Wśród naszych innowacji są takie, które mierzą się z problemami dotychczas zupełnie pomijanymi w usługach opiekuńczych. To m.in. elektroniczny system wspomagania samoobsługi niepełnosprawnych intelektualnie kobiet podczas

menstruacji. Inicjatywa wymyślona przez instruktorki Warsztatu Terapii Zajęciowej, które zauważyły, że ich podopieczne
raz w miesiącu przez kilka dni opuszczają zajęcia. Albo pomysł
rodziców dorosłych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
niekomunikujących się werbalnie, by zabezpieczyć je na wypadek, gdy niespodziewanie znajdą się pod opieką nieznanej
osoby czy instytucji i nikt nie będzie umiał się z nimi porozumieć. Innym przykładem wprowadzania novum w usługach
społecznych jest gra towarzyska, która w atrakcyjnej i nowatorskiej formie umożliwia młodym osobom z niepełnosprawnościami trenowanie samodzielności. Nad jej koncepcją pracują specjaliści w ramach jednej z innowacji. Kolejnym
pomysłem jest wprowadzenie na uczelniach wyższych możliwości funkcjonowania osobistego asystenta wspierającego
studenta z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum
autyzmu, na podobnych zasadach jak tłumacz języka migowego wspiera studenta z dysfunkcją mowy czy słuchu.
W naszym Inkubatorze testowane są również takie pomysły, które już dawno powinny stanowić nieodzowny element
systemu opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. Jednym
z takich pomysłów jest zapewnienie kompleksowej informacji i wsparcia pacjentom oddziałów udarowych, nad którym
obecnie intensywnie pracuje zespół jednego z innowatorów.
Ta innowacja wydaje się być oczywistym elementem systemu,
a jednak nadal brakuje w nim takich rozwiązań. Albo inna, ale
w wielu aspektach pokrewna innowacja. Czy osoby po wypadku nie powinny już w szpitalu uzyskać kompetentnej
pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i sprzętowej, by jak
najszybciej i najefektywniej rozpocząć drogę ku odzyskiwaniu sprawności? Próby wypracowania takich kompleksowych
rozwiązań podjęła się jedna z organizacji pozarządowych.
Kolejnym przykładem jest jeden z OPS testujący na swoim
terenie innowację polegającą na zatrudnieniu specjalnego
pracownika, który wspomagałby osoby starsze i schorowane
po godzinach pracy pracowników socjalnych i opiekunów
środowiskowych, czyli popołudniami i w weekendy. Dzięki
temu osoby starsze będą mogły dłużej zamieszkiwać w swoich domach, zamiast w instytucjach całodobowej opieki np.
DPS. Aż trudno uwierzyć, że dopiero na drodze testowania
innowacji społecznych rozważa się wprowadzenie rozwiązania z jednej strony satysfakcjonującego dla podopiecznych, z drugiej korzystnego ekonomicznie dla samorządów
gminnych. Podobnie można ocenić program – niezwykle
potrzebny, bo przecież zapobiegający wypadkom drogowym
– diagnozy i szkolenia kierowców w podeszłym wieku, opracowywany w ramach jednej z innowacji.
Część testowanych w Inkubatorze rozwiązań to innowacje ICT, czyli pomysły wykorzystujące najnowsze rozwiązania cyfrowe. Należy do nich np. aplikacja stworzona przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, kojarząca
osoby potrzebujące drobnej przysługi z osobami, które są
gotowe taką przysługę wyświadczyć. Podobnemu celowi,
lecz w nieco precyzyjnie sprofilowanej formie, służy innowacyjna aplikacja, umożliwiająca szybki i skuteczny kontakt
klientów OPS z jego pracownikami. Aplikacja powstaje dzięki
wysiłkowi jednej z organizacji pozarządowych przy wsparciu
lokalnych władz. W jednym z DPS testowana jest innowacja,
której produktem będzie interaktywna mata do rehabilitacji
dzieci ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością, w innym
zaś interaktywny stolik (sekretarzyk) umożliwiający seniorom
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powrót do pamiątkowych zdjęć i wspomnień, przy jednoczesnym rozwijaniu podstawowych kompetencji cyfrowych.
Kolejni z innowatorów, będący rodzicami dziewczynki z niepełnosprawnością, pracują nad interaktywną mapą miejsc
przyjaznych dorosłym i dzieciom z niepełnosprawnościami,
a także – w ramach kolejnego projektu – nad interaktywną
platformą wspierającą zdrowe odżywianie osób z niepełnosprawnością.
Kluczowym elementem niektórych innowacji jest etap
projektowania. Aktualnie trwa dopracowywanie zestawu
trójwymiarowych figurek przedstawiających najpopularniejszych bohaterów literatury dziecięcej, które będą wykonane
w technologii druku 3D. Dzięki temu dzieci z dysfunkcją wzroku będą mogły „zobaczyć” dotykiem ulubionych bohaterów
bajkowych. Grafika trójwymiarowa jest też kluczowym elementem innowacyjnego projektu, w którym osoby z niepełnosprawnością podczas nauki nurkowania uczą się technik
myślenia wizualnego. W ramach innej innowacji zaprojektowano natomiast specjalne słupki, które będą zamontowane
w przestrzeni miejskiej, by osoby starsze mogły się na nich
wesprzeć lub powiesić siatkę z zakupami. Już wkrótce będzie
można je zobaczyć w jednej z dzielnic Poznania.
Równolegle, z mniej lub bardziej zaawansowanymi technologicznie innowacjami, inkubowane są innowacje całkowicie analogowe, niewymagające żadnego specjalistycznego
wyposażenia ani zaangażowania programistów. W tej grupie
możemy znaleźć, np. program działań artystyczno-terapeutycznych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów, dzięki któremu zyskują one nowe,
często przełomowe i „leczące” spojrzenie na swoją życiową
sytuację. Również program dla rodziców i opiekunów, lecz
tym razem dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu, opracowywany jest w ramach innowacyjnego projektu mającego
na celu wspieranie rodziców i opiekunów w rozwijaniu samodzielności ich podopiecznych. Ta sama fundacja pracuje równolegle nad innowacją, która ma pomóc osobom ze
spektrum autyzmu radzić sobie w kontaktach z funkcjonariuszami Policji (i vice versa). Powstają też w ramach Inkubatora
dwa programy terapeutyczne. Pierwszy z nich to nowatorski
program terapii relacyjnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu realizujących nauczanie indywidualne,
ułatwiający im naukę rozwijania relacji międzyludzkich. Drugi
to program terapii neurologopedycznej osób po udarze, wykorzystujący zaangażowanie nieprofesjonalnych asystentów
logopedy. Dzięki temu terapia może przebiegać szybciej i być
bardziej dostępna. Poza tym testowany jest też wyjątkowy
program rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami poprzez
nurkowanie. Wyjątkowy, bo skupiający się na rehabilitacji
społecznej, nie zaś (tylko) fizycznej, jak to miało miejsce w dotychczas obecnych w Polsce programach rehabilitacji z wykorzystaniem nurkowania.
Sporą grupę stanowią innowacyjne usługi wspierające seniorów mieszkających w domach pomocy społecznej.
W ramach jednej z innowacji, której przebieg jest zresztą
szczególnie ciekawie i wielowątkowo relacjonowany na blogu, powstaje modelowy program wspierania adaptacji seniorów w DPS poprzez działania twórcze i zajęcia o charakterze

terapeutycznym. Z myślą o seniorach niewstających z łóżka
powstają z kolei, za sprawą stowarzyszenia działającego przy
jednym z DPS, indywidualnie dopasowane kołdry terapeutyczne, działające kojąco i uspokajająco, a przy tym umożliwiające ćwiczenie funkcji manualnych. To samo stowarzyszenie realizuje też innowację, której celem jest rozwiązanie
trudności, o której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego artykułu – mieszkaniec domu pomocy społecznej gubiący drogę do swego pokoju wśród korytarzy pełnych identycznie wyglądających drzwi. Od teraz seniorom łatwiej trafić do swoich
pokoi, bo każde drzwi opatrzone zostały fototapetą, odzwierciedlającą wygląd drzwi w ich poprzednim miejscu zamieszkania. Najszerszy zakres prac, włącznie z pracami budowlanymi i ziemnymi, realizuje z kolei DPS, którego mieszkańcy wraz
z kadrą tworzą ogród sensoryczny, służący nie tylko relaksowi
i integracji, ale i rozwijaniu wielu umiejętności. Zakres nieco
mniejszy, ale za to ściśle indywidualnie dopasowany do każdego seniora mają prace jednego ze stowarzyszeń, które testuje
model współpracy seniorów i wolontariuszy, poprzez wspólne
zaprojektowanie i zorganizowanie prac remontowych w ich
pokojach. To samo stowarzyszenie będzie też, w ramach kolejnego innowacyjnego projektu, testować obecność zwierząt
w DPS. Okazuje się, że do tej pory nie była ona w żaden sposób ukonstytuowana, nie praktykowano też posiadania przez
seniorów zwierząt w pokojach. Ostatnią z innowacji ukierunkowanych na wsparcie mieszkańców DPS – przy okazji chyba
najbardziej „medialną” – jest projekt zakładający integrację seniorów i wolontariuszy poprzez wspólne przejazdy specjalnie
przystosowaną rikszą.
W grudniu 2018 r. wszystkie realizowane w Inkubatorze
innowacje będą już przetestowane i dopracowane tak, by jak
najlepiej służyły innym podmiotom, organizacjom i instytucjom lub też osobom prywatnym, na których potrzeby
odpowiadają. Ich powstanie to suma starań Innowatorów
i Innowatorek, pracowników Inkubatora i również, co należy podkreślić, samych osób zależnych, które podjęły wysiłek
i zdecydowały się na udział w testowaniu projektowanych
rozwiązań. Naszym marzeniem jest włączenie wypracowanych innowacji społecznych w zwyczajowy katalog usług
opiekuńczych tak, aby stały się dostępne dla wszystkich osób
potrzebujących takiego wsparcia. Wyzwaniem, które podejmie Inkubator w pierwszym kwartale 2019 r., będzie upowszechnianie wypracowanych innowacji społecznych i dążenie do tego aby na trwałe wpisały się one w obowiązujące
polityki publiczne.
Nasze starania w dużej mierze zależne są od przychylności
władz na poziomie ministerialnym, regionalnym, ale też lokalnym. Liczymy, że wypracowany „know how” będzie mógł
wspierać mieszkańców Wielopolski. W szeroko rozumianym
interesie każdego lokalnego włodarza jest tworzenie dogodnych warunków dla inicjatyw poprawiających jakość życia
mieszkańców. Niewątpliwie szczególna wrażliwość i uważność powinna towarzyszyć poprawie jakości życia osób starszych, dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Innowacje
wypracowane w ramach Inkubatora to 30 gotowych do użycia rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć pozytywnie
na jakość życia tych osób.
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Sieciowanie – budowanie współpracy
międzyorganizacyjnej w ramach działań ROPS w Poznaniu
Współpraca międzyorganizacyjna jako aspekt
lokalnej polityki społecznej
Kluczowym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest
realizacja określonych zadań przy założeniu, że skuteczność ich
realizacji zależy od zbudowanych relacji z otoczeniem. Lokalne
sieci współpracy mogą być odpowiedzią na wyzwania stające
przed samorządami terytorialnymi, w szczególności małych
gmin, których struktura społeczno-gospodarcza, ograniczony
budżet, oraz poczucie braku możliwości zmiany istniejącej rzeczywistości wydają się barierami trudnymi do przełamania.
Kreowanie lokalnej polityki społecznej przy bardzo ograniczonych zasobach, faktycznych, a nie tylko opisanych w dokumentach strategicznych, dbanie o jakość usług społecznych,
tworzenie nowych i rozwój istniejących, budowanie kapitału
społecznego wymaga w takiej sytuacji podejmowania wielokierunkowych działań. Wydaje się niezbędne szukanie partnerów, sojuszników – wspólne działanie, oprócz założonych
rezultatów, wyzwala również efekt synergii. Podejmowanie
takich wyzwań wymaga jednak otwartości, poszukiwania inspiracji, ale przede wszystkim swoistego „kredytu zaufania”.
Ważnym spośród aspektów realizacji zadań w ramach lokalnej polityki społecznej jest współpraca międzyorganizacyjna. Pluralistyczny sposób myślenia o polityce społecznej
jest coraz bardziej rozpowszechniony w Polsce i uwzględnia
współpracę międzysektorową: podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego.
Jedną z konsekwencji wielosektorowości w polityce społecznej, a w szczególności w lokalnej polityce społecznej,
było powstanie i rozwój sieci międzyorganizacyjnych jako
odpowiedź na złożoność życia społeczno-gospodarczego.
Zaczerpnięta z sektora prywatnego idea staje się coraz bardziej rozpowszechniona w obszarze zarządzania publicznego.
W dzisiejszym świecie w coraz większym stopniu liczą się informacja i wiedza, dlatego również w sektorze publicznym pojawia się świadomość potrzeby łączenia zasobów i umiejętności
jednych organizacji z innymi. Zwiększenia efektywności realizacji zadań państwa i organizacji upatruje się w koncepcji sieci.
Jak wskazuje Agata Austen1, w literaturze można spotkać takie określenia jak: „sieć organizacji”, „sieć międzyorganizacyjna”,
„organizacja sieciowa”, „struktura sieciowa” lub po prostu „sieć”.
Termin „organizacja sieciowa” odnosi się do specyficznej formy
współdziałania podmiotów prywatnych i (lub) podmiotów publicznych, gdzie utworzona zostaje nowa forma działalności,
z kolei w przypadku zawarcia umowy o wspólnym przedsięwzięciu, która nie prowadzi do powstania jakiejkolwiek struktury lub podmiotu prawa, mamy do czynienia z sieciowym
1

Za: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński.

Rycina 1. Sieciowanie=relacje

Źródło: Opracowanie własne

współdziałaniem2. Ta druga definicja jest w tym przypadku
adekwatna do przedmiotu niniejszego opracowania.
A. Austen proponuje następującą definicję „sieci publicznych”, rozumiejąc pod tym pojęciem grupę trzech lub więcej
organizacji publicznych, społecznych bądź komercyjnych, które
są wzajemnie zależne, podejmują decyzje dotyczące wspólnych
działań na równych prawach, gdzie sieć ułatwia interakcję między partnerami i wymianę zasobów, co pozwala na osiąganie
celów związanych z działaniem na rzecz interesu publicznego3.

Główne cechy i założenia tworzenia
współpracy międzyorganizacyjnej
Wykorzystanie idei i możliwości tworzenia partnerstw międzyorganizacyjnych jest jednym z wyróżników profesjonalizacji realizacji usług publicznych na poziomie lokalnym. Tworzenie partnerstw lokalnych, czy też szerzej lokalnych sieci
współpracy, może być przyczynkiem do bardziej efektywnego sposobu realizacji zadań, pozwalając na komplementarną
wymianę zasobów, kompetencji i wartości. Jednocześnie sieć
współpracy międzyorganizacyjnej może stać się platformą
wymiany wiedzy, doświadczeń, „dobrych praktyk” mającą
wpływ na tworzenie nowych rozwiązań w realizacji zadań,
usprawnień wewnątrz organizacji partnerskich, a także budowanie sieci kontaktów i relacji.
Zestawienie różnych typologii i klasyfikacji sieci publicznych w literaturze dokonane przez A. Austen pokazuje różne
A. Austen, Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, Warszawa 2014, s. 26.
3
Tamże, s. 28.
2
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perspektywy ujęcia idei sieci według przyjętych kryteriów4.
Podział ten uwzględnia m.in. sieci:
ze względu na poziom formalizacji: formalne (organizowane przez mechanizmy formalne jako międzyorganizacyjna umowa bądź działania statutowe), nieformalne (nieformalne w aspekcie prawnym, ale stałe, zorganizowane
i zorientowane na misję),
ze względu na motywy tworzenia: narzucone (ich powstanie jest narzucone przepisami bądź przynajmniej inicjowane odgórnie), wyłaniające się (tworzone z inicjatywy
członków), lub też połączenie powyższych motywów,
ze względu na zakres działania: informacyjne (składają się
z interesariuszy nastawionych na wymianę informacji),
rozwojowe (wymianie informacji towarzyszy zdobywanie wiedzy przez członków poszczególnych organizacji),
wspierające (poza korzyściami w postaci informacji i edukowania członków organizacji partnerskich, tworzone są
rozwiązania wdrażane na poziomie organizacji partnerskich), akcji (partnerzy dostosowują swoje cele i programy
i podejmują wspólne działania),
ze względu na cel działania i siłę relacji: kooperacyjne
(członkowie sieci pozostają niezależni i wchodzą w interakcje jedynie wtedy, gdy jest taka potrzeba. Występują
pomiędzy nimi luźne sporadyczne powiązania, poziom
zaufania jest niski), koordynacyjne (działania partnerów
są zintegrowane, ale pozostają oni niezależni, partnerzy
realizują cele swoich organizacji, mają na celu dostarczanie usług w lepszy sposób), kolaboracyjne (partnerzy rozpoznają, że nie mogą już działać niezależnie, co prowadzi
do pełnej integracji działań i wypracowania wspólnego
sposobu świadczenia usług. Poziom zaangażowania i ryzyka jest większy niż w przypadku pozostałych dwóch
typów),
ze względu na obszar działania: rządzenia (dotyczy instytucji, które działają na styku świadczenia usług publicznych i kreowania polityki. Nacisk położony jest na
koordynację działań, aby osiągnąć wspólny cel, czyli rozwiązywać problemy społeczne), polityczne (obszarem
działania jest wspólne zainteresowanie organizacji określanym obszarem polityki tak, aby wpływać na alokację
zasobów publicznych. Aktorzy są od siebie wzajemnie
zależni i kierują nimi motywy instrumentalne), współpracy (składają się z organizacji działających razem w celu
dostarczania dobra publicznego – usługi, przy założeniu,
że partnerzy z osobna nie są w stanie wytworzyć danego
dobra – usługi),
ze względu na sposób zarządzania: zarządzane wspólnie
(organizacje działają wspólnie bez wyodrębnienia członu
zarządzającego, decyzje podejmowane są kolektywnie),
z organizacją wiodącą (decyzje i działania są koordynowane przez jedną z organizacji wchodzącą w skład sieci, która
dostarcza też wsparcia administracyjnego), zarządzane zewnętrznie (działania sieci koordynuje osobny organ administracyjny lub osoba, nie będąca członkiem partnerstwa).
W praktyce działania, współpraca międzyorganizacyjna
oraz „sieci publiczne” mogą przyjmować różne formy uwarunkowane określonymi potrzebami lub też określonymi

uwarunkowaniami prawnymi w zakresie stopnia sformalizowania sieci. Tutaj można wyróżnić następujące formy5: międzysektorowe partnerstwo, wielopodmiotowa współpraca,
współpraca w realizacji celów, klastry, konsorcja, społeczna
współpraca, wielopodmiotowe alianse, partnerstwo realizujące usługi społeczne, partnerstwo publiczno-prywatne,
partnerstwo biznesu i środowisk lokalnych, partnerstwo prywatno-społeczne, partnerstwo publiczno-społeczne.
Niezależnie od rodzaju i formy, w ramach analizy sieci
międzyorganizacyjnych, można wyróżnić ich cechy wspólne.
Po pierwsze, sieci tworzą między sobą relacje oparte na wymianie zasobów i wiedzy i mogą występować pomiędzy nimi
powiązania finansowe lub prawne. Suma działań organizacji
partnerskich przynosi efekt synergii, choć oparta jest zarówno
na realizacji wspólnego, jak i indywidualnego, podmiotowego
celu. Kolejną cechą sieci międzyorganizacyjnych jest umiejętność aktywnego uczenia się od innych uczestników i synergicznego wykorzystywania innowacji przy wzajemnej komplementarności – wzajemnym dostarczaniu kompetencji6.
Oprócz korzyści związanych z tworzeniem sieci międzyorganizacyjnych należy też wspomnieć o zagrożeniach i ryzykach związanych z ich funkcjonowaniem. W kontekście relacji istotne jest ryzyko związane z wzajemnym uzależnieniem
organizacji przy utracie samodzielności oraz ryzyko utraty
wiedzy. Wyzwaniem jest również nierównomierne wykorzystanie przez partnerów szans wynikających z sieci, wiążących
się z nierównomierną szybkością organizacyjnego uczenia się.
Ważną kwestią może być także asymetria przepływu zasobów
w sieci, a dalej w konsekwencji zdobycie przewagi przez jednego z partnerów. Należy też zwrócić uwagę na możliwość nieetycznego zachowania przez jednego z partnerów, czego konsekwencje mogą prowadzić do utraty reputacji przez całą sieć.
Kluczowe znaczenie mają również kwestie zarządcze dotyczące sieci i wiążące się z tym trudności, np. dotyczące wzajemnych rozliczeń, odpowiedzialności, podejmowania decyzji7.

•
•
•

•

•

•
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A. Austen, Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, Warszawa 2014, s. 30-31.

4

Wybrane podstawy prawne i „dobre praktyki”
współpracy międzyorganizacyjnej
Podstawy prawne współpracy międzyorganizacyjnej będącej elementem lokalnej polityki społecznej wiążą się przede
wszystkim z określeniem zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub też jednostek samorządu terytorialnego a innymi podmiotami. W niniejszym
artykule zostaną omówione szerzej tylko te rodzaje współpracy, które są istotne z punktu widzenia kreowania lokalnej
polityki społecznej.
W ramach współpracy między instytucjami samorządu
przepisy prawa dopuszczają różne jej formy. Możliwe jest
stworzenie na zasadach dobrowolności związku jednostek
samorządu terytorialnego. Obecnie przepisy prawa stwarzają
możliwość tworzenia związków międzygminnych i związków
powiatów. Związek umożliwia wyraźne przekazanie realizacji
J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania układów outsourcingowych, Wrocław 2006, s. 79.
6
J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Warszawa 2012, s. 25.
7
Tamże, s. 92-95.
5
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zadań publicznych wyodrębnionemu pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym podmiotowi, którego
głównym celem ma być realizowanie tychże zadań8.
Ustawodawca stworzył również możliwości instytucjonalnych form współdziałania gmin w realizacji tych zadań własnych, które naturalnie ją wymuszały, przede wszystkim z powodu istnienia sieci lokalnej infrastruktury technicznej, które
przekraczały granice administracyjne gmin. Możliwe są dwie
formy takiego współdziałania: związki komunalne i porozumienia międzygminne, gdzie w obu przypadkach następuje
przekazanie wszystkich uprawnień i kompetencji w uzgodnionym zakresie organom utworzonego związku albo organom wskazanej w porozumieniu gminy. W praktyce zadania
porozumień międzygminnych dotyczyły szerszej niźli tylko
infrastrukturalnej współpracy, np. rozwoju gospodarczego,
turystyki, ograniczenia bezrobocia, rozwoju samorządności,
ochrony środowiska, edukacji itp.
Kolejną formą współpracy międzysamorządowej są porozumienia administracyjne. Ustawodawca stwarza możliwość zawierania zarówno porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (JST) tego samego stopnia, jak i między jednostkami różnych stopni. Celem zawarcia porozumienia przez JST
jest przeniesienie wykonania (realizacji) zadania na inną JST, niż
ta, do której należało wykonanie określonego zadania.
Zadaniem własnym jednostek samorządowych jest
współpraca między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika z zapisów ustaw:
art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym9
art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym10.
Zapisy w ustawach dotyczących samorządu gminnego,
powiatowego czy województwa przewidują wspólną realizację przez samorząd oraz organizację non profit zadania należącego do zadań samorządu na podstawie umowy między
stronami.
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy
współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi jest
ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie11.
Reguluje ona nie tylko zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizację pozarządowe, ale także
tryb, zasady i formy zlecania organizacjom pozarządowym
zadań publicznych przez organy administracji publicznej. Organizacje pozarządowe w tym ujęciu są partnerem dla władz
samorządowych, współpracują i uzupełniają się w realizacji
zadań publicznych. Na podstawie ustawy zostały wydane
również akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Obowiązek współpracy przy realizacji zadań publicznych
został ustanowiony między organami administracji publicznej a: organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie odpowiadającym danej
jednostce samorządu terytorialnego, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi, które działają na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, jeżeli cele statutowe tych podmiotów obejmują działania związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami JST, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi oraz
klubami sportowymi, które nie działają w celu osiągnięcia
zysku. Współpraca ta ma dotyczyć, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie,
działalności w sferze zadań publicznych.
Ustawodawca, oprócz zakresu, określił również szeroki
katalog form współpracy międzysektorowej. W ramach form
współpracy finansowej można wyróżnić przede wszystkim
trzy rodzaje współpracy: zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, udzielanie organizacjom
pożyczek, gwarancji lub poręczeń na realizację zadań związanych z pożytkiem publicznym oraz umowy partnerstwa
między JST a organizacjami trzeciego sektora. Pozostałe formy współpracy związane są przede wszystkim z szeroko rozumianym konsultowaniem, w tym: obowiązek konsultowania
z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w zakresie, w którym akt jest związany z działalnością
statutową organizacji, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach rozwoju, tworzenie wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i opiniotwórczym, a także tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, których celem
jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
W art. 28a Ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju12 uwzględniono kolejną możliwość
współpracy między organizacjami non profit a samorządem
poprzez zawarcie porozumienia, bądź umowy partnerskiej
między nimi. W szczególności przepisy te stosowane są
w przypadku realizacji projektów partnerskich, w tym finansowanych z funduszy unijnych.
W ramach badań przeprowadzonych w 2012 r. dotyczących współpracy JST z innymi podmiotami wskazano liczne
umowy bilateralne i wielostronne, ważne dla funkcjonowania
i rozwoju lokalnego, w tym dotyczące współpracy z trzecim
sektorem: porozumienia z organizacjami pozarządowymi
o powierzeniu im zadań JST w trybie art. 25 ustawy o pomocy
społecznej; porozumienia intencyjne o współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym przy opracowywaniu programów współpracy JST z NGO; partnerstwa na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości społecznej; bardzo liczne porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektów, zwłaszcza w programach operacyjnych, finansowanych ze środków UE13.
W kontekście współpracy międzyorganizacyjnej narzuconej przez ustawodawcę należy wspomnieć również

•
•

A. Porawski (red.), Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby, Poznań
2013, s. 7.
9
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
10
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
11
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
8

Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 z późn. zm.
A. Porawski (red.) Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby, Poznań
2013, s. 51.
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o rozwiązaniach wprowadzonych Ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie14 dotyczących funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a. 3, 4, 5. ustawy w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
Policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych
oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego
mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Również Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej15 wprowadziła rozwiązania narzucające obowiązek współpracy organów samorządu gminnego i powiatowego. Art. 3.1. nakłada obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy
zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, na jednostki samorządu terytorialnego oraz na organy administracji rządowej.
Obowiązek ten realizują one w szczególności we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
organizacjami społecznymi.
W zakresie współpracy międzyorganizacyjnej pojawiają
się refleksje wśród wielu przedstawicieli samorządów lokalnych dotyczące potrzeby i użyteczności współdziałania w realizacji wspólnych celów. Należy podkreślić, że jest to nadal
obszar do rozwoju dla samorządów, bo choć ramy prawne
oraz potrzeby lokalne pozwalają na podjęcie takiej współpracy, to praktyka jest różna. W kontekście polityki społecznej
działania samorządów dotyczą np. współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań samorządu (np. z powodzeniem w wielu miejscach Polski organizacje pozarządowe prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej), współpracy
ze spółdzielniami socjalnymi albo powoływania spółdzielni
socjalnych osób prawnych (np. spółdzielnia socjalna „Nowe
Horyzonty”), współpracy międzysamorządowej (np. Stowarzyszenie Metropolia Poznań).

tylko powiat złotowski. Bazując na wiedzy, doświadczeniu
oraz praktycznych rekomendacjach wynikających z badań
– zespół realizujący zadania dotyczące sieciowania zgodnie
działa w oparciu o metodykę budowania relacji. Jest to niezwykle istotny aspekt pracy nad powoływaniem trwałych
partnerstw, zarówno tych opartych o porozumienia formalne, jak i tych nieformalnych.
Proces budowania zaufania pomiędzy przedstawicielami
instytucji oraz organizacji wymaga czasu, daje jednak dobre
efekty dzięki pracy w oparciu o elastycznie stosowane metody adekwatne do indywidualnej sytuacji w danej gminie czy
powiecie.
Dobór metod pracy następuje na podstawie wyników
diagnozy potrzeb oraz zasobów danej społeczności lokalnej.
W praktyce jest to proces polegający na kilku spotkaniach z wykorzystaniem narzędzi warsztatowych. Elastyczne podejście
jest nieodzowne już na wstępnych etapach pracy, ze względu na skład grupy odbiorców, liczbę przedstawicieli instytucji
czy organizacji, poziom gotowości oraz możliwości włączenia
się w pracę nad budowaniem współpracy. Pierwsze spotkania
mają najczęściej charakter informacyjny, kolejne spotkania
służą wyklarowaniu i uszeregowaniu priorytetów niezbędnych do określenia celów wspólnych działań oraz rozpoczęcia
prac nad budowaniem partnerstwa. W obszarze sieciowania
istotne są działania miękkie, które ułatwiają nawiązywanie
relacji nie tylko czysto służbowych, ale też pozasłużbowych,
co niezwykle ułatwia efektywne działania na rzecz wspólnego
celu. Wspomniane relacje są szansą na osiągnięcie trwałych
sieci współpracy polegających zarówno na systematycznych
działaniach jak i tych akcyjnych, czy wynikających z potrzeb
danej sytuacji. Osiągnięta w ten sposób synergia działania
może znacząco przełożyć się na podniesienie jakości życia
(w danym obszarze) w gminie czy powiecie.

Praktyka działań sieciujących w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu
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Potrzeba działań sieciujących i związanej z tym współpracy
międzyorganizacyjnej została dostrzeżona w województwie
wielkopolskim, czego efektem jest dołączenie komponentu
działań sieciujących (animujących współpracę) do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. W jego ramach projekty partnerskie z aktywnej
integracji z komponentem sieciowania mogą być realizowane jedynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej. W Poznaniu realizowane są cztery tego
typu projekty, od 2016 roku obejmujące swoimi działaniami
następujące subregiony: kaliski, koniński oraz pilski, w którym realizowane są dwa projekty, przy czym jeden obejmuje
14
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
15
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).
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Istotną rolę w procesie budowania partnerstw mają zatem narzędzia wynikające z możliwości projektowych, z pozoru nieskomplikowane, dające jednak możliwość szerokiego
i elastycznego działania, a mianowicie:
spotkania sieciujące – spotkania przeprowadzane przez
specjalistę ds. sieciowania,
spotkania ze specjalistami – zakres merytoryczny wypracowuje grupa przedstawicieli danej społeczności lokalnej
ze wsparciem specjalisty ds. sieciowania,
wizyty studyjne – dające możliwość naocznego zapoznania się z dobrymi praktykami, rozwiązaniami, wymiany
doświadczeń oraz zaimplementowania różnorakich adekwatnych rozwiązań w gminach czy powiatach.
Głównym wskaźnikiem realizowanych projektów jest liczba zawartych i podpisanych porozumień na rzecz rozwoju
aktywnej integracji na danym terenie. Łącznie w ramach czterech projektów wskaźnik ten wynosi 42 – w praktyce zostało
podpisanych 59 porozumień. Liczba ta dotyczy porozumień
formalnych, natomiast tych niesformalizowanych, czyli takich,
które nie wymagają obecnie formalnego potwierdzenia (co nie
wyklucza dalszego ich rozwoju), istnieje porównywalna liczba.
Praktyka pokazuje, że przedmioty porozumień w ramach
obszaru aktywnej integracji są bardzo różne, co wprost wynika
z różnorakich potrzeb w społecznościach lokalnych. Aby nie
zagłębiać się w szczegółową charakterystykę poszczególnych
społeczności posłużymy się kilkoma przykładami. W ramach
projektów zostały zawarte porozumienia między przedstawicielami gmin, instytucji samorządu powiatowego, jednostek

organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące opracowania oraz wydania informatora na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, co stanowi wymierną korzyść dla
mieszkańców powiatu. Kolejnym przykładem są porozumienia na rzecz wspólnego opracowania oraz złożenia wniosków
konkursowych w ramach priorytetu 7.2.2, zawiązane pomiędzy przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz lokalnej grupy działania. Istotny i jednocześnie niestandardowy
jest przykład porozumienia między jednostką organizacyjną
gminy w postaci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz spółdzielni socjalnej wykwalifikowanej we wsparciu dzieci ze
spektrum autyzmu. Interesujący jest również przykład porozumienia, w ramach którego zostały zorganizowane targi
pomocy społecznej, przybliżające tę tematykę mieszkańcom,
nie tylko w temacie zasiłków, ale przede wszystkim pozafinansowego oblicza pracy socjalnej, w tym organizowania
społeczności lokalnej oraz roli pracownika socjalnego jako
animatora. Ponadto istnieje szereg porozumień dotyczących
podnoszenia kompetencji kadry socjalnej, w tym przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wszystko to
ma na celu polepszenie jakości szeroko rozumianych usług
społecznych, a w konsekwencji jakości życia mieszkańców
Wielkopolski16.

•
•
•

W artykule wykorzystano fragmenty pracy dyplomowej Olimpii
Piłat-Pawlak Rola sieci współpracy międzyorganizacyjnej w kreowaniu
lokalnej polityki społecznej.
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Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
Instytut Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski

Rewitalizacja dla mieszkańców i z mieszkańcami
Jak ożywiać nasze miasta i wsie?
Nasze miasta, miasteczka i wsie stopniowo pięknieją. Nowe
drogi, chodniki i elewacje cieszą oko. Radość tę zakłóca jednak widok miejsc mocno zaniedbanych, opuszczonych, zdegradowanych. Degradacja budynków idzie często w parze
z innymi problemami społecznymi – ubóstwem, izolacją,
bezradnością, czy uzależnieniami. Lekarstwem na tego typu
sytuacje ma być rewitalizacja. Ale czy rzeczywiście nim jest?

Sztuka ożywiania
Można ją nazwać sztuką „odradzania” lub „ożywiania” miast
i wsi. Jest to sztuka bardzo złożona, bo wymagająca łączenia
różnorodnych zadań (infrastrukturalnych, gospodarczych,
technicznych, środowiskowych, społecznych, kulturalnych).
Wiele wskazuje na to, że ciągle jeszcze nie opanowaliśmy jej
w wystarczającym stopniu. Znamy jej założenia, ale między założeniami a rzeczywistością istnieją poważne rozbieżności. Grozi nam marnotrawstwo środków, które zostały zarezerwowane
na ten właśnie cel. Jest ich jeszcze sporo, warto skorzystać.

Impuls rozwojowy dla społeczności lokalnych
Rewitalizacja jest szansą. Może być impulsem rozwojowym
dla społeczności lokalnych. Aby z niej skorzystać, trzeba
podjąć odpowiednie działania organizacyjne, edukacyjne
i animacyjne. Rewitalizacja bardzo często jest mylona z renowacją, remontem, tynkowaniem, brukowaniem czy asfaltowaniem. Jeśli nam się kojarzy wyłącznie lub głównie z tymi
czynnościami, to znaczy, że powinniśmy „zrewitalizować” nasze spojrzenie na rewitalizację.

Szansa dla mieszkańców
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Aby nam się to udało, spróbujmy spojrzeć na rewitalizację
z punktu widzenia zwykłych mieszkańców. A jest to najważniejszy punkt widzenia. Rewitalizacja ma sens tylko wtedy, kiedy jest prowadzona z myślą o mieszkańcach i z ich aktywnym
udziałem. Spróbujemy tutaj w zwięzły sposób, odwołując się
do konkretnych, prostych przykładów, odpowiedzieć na trzy
pytania: Na czym polega dobrze rozumiana rewitalizacja? Jak
mieszkańcy mogą uzyskać wpływ na ten proces? Jak w ramach
rewitalizacji można pomóc różnym kategoriom mieszkańców?

Na czym polega dobrze rozumiana
rewitalizacja?
W miasteczku średniej wielkości istnieje wiele zaniedbanych placów, podwórek, budynków. Władze miasta chcą
pozyskać na ich odnowienie fundusze w ramach programu

rewitalizacji. Jest to oczywiście możliwe, ale po spełnieniu
istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest powiązanie
tych inwestycji z działaniami na rzecz aktywizacji i poprawy
jakości życia mieszkańców obszarów na których prowadzone
będą inwestycje. W fachowym języku nazywane jest to zasadą kompleksowości i komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mówiąc najprościej, chodzi o to, aby zmiana
nie dotyczyła tylko murów, chodników i dróg.
Posłużmy się innym przykładem. W pewnej miejscowości
zaplanowano remont zabytkowych murów, które miały się
stać jej wizytówką i atrakcją turystyczną. Remont powiązano
z następującymi zadaniami: uporządkowanie zaniedbanych
zabudowań gospodarczych (komórek, garaży) znajdujących
się w sąsiedztwie murów, konkurs na najlepiej uporządkowane
podwórka w okolicach murów, program aktywności lokalnej
dla części mieszkańców, doinwestowanie świetlicy socjoterapeutycznej opiekującej się dziećmi zamieszkującymi w sąsiedztwie, zlecenie miejscowemu Centrum Integracji Społecznej zadania utrzymania czystości na uporządkowanym terenie.
Dobrze rozumiana rewitalizacja to interwencja całościowa, uwzględniająca różnorodne potrzeby. W tym podejściu
podkreśla się, że inwestycja w przysłowiowe „mury” nie ma
sensu, jeśli jednocześnie nie inwestuje się w ludzi.

W jaki sposób mieszkańcy mogą uzyskać
wpływ na rewitalizację?
Opisywane tutaj podeście jest akceptowane i stosowane
przez pewną część decydentów (prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych). Programy rewitalizacji opracowane
w takich gminach są w związku z tym oparte na rzetelnych,
pogłębionych diagnozach, skonsultowane z mieszkańcami
i przewidują realizację projektów podobnych do wyżej opisywanych. Jeśli tak jest, to znaczy, że mieszkańcy są dobrze
poinformowani, wiedzą które obszary są poddane rewitalizacji, jakie zadania są i będą realizowane. Wiedzą też jakie rewitalizacja będzie miała znaczenie dla nich samych i jak można
się w nią włączyć.
W niektórych gminach jest inaczej. Decydentom zależy
na szybkich efektach. Programy powstają w pośpiechu, brakuje rzetelnych konsultacji, mieszkańcy są zdezorientowani,
istnieje duże prawdopodobieństwo zmarnowania pozyskanych środków. Co można zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze,
można sprawdzić na jakim etapie znajduje się rewitalizacja
w gminie. Czy jest w ogóle planowana? Czy program już został uchwalony, czy dopiero powstaje? Jeśli powstał, to jakie
zaplanowano działania? Czy obejmuje teren, na którym zamieszkujemy? Wszystkie te informacje powinny być zamieszczone na stronach internetowych (BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej). Jeśli trwają właśnie lub są zapowiadane
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konsultacje, to warto wziąć w nich udział, zadbać, by nasz
głos został odnotowany. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś
więcej, zgłosić swój pomysł, to warto się zorientować czy
w gminie powstał komitet rewitalizacji. Jest to zespół osób,
które reprezentują różne kategorie mieszkańców, organizacji
i instytucji. Pełni funkcje doradcze i kontrolne. Jest to stosunkowo nowa instytucja w Polsce. Nie wiemy czy dobrze działa,
czy jest silnym partnerem dla władz, ale została powołana do
tego, by reprezentować mieszkańców w związku z rewitalizacją. Warto więc spróbować.

dysponują zasobami i kontaktami, które mogą okazać się
użyteczne. Ta sytuacja ma jedną poważną zaletę. Co prawda
programu nie ma, ale jest szansa na stworzenie od podstaw
porządnego, prospołecznego dokumentu.

Jak w ramach rewitalizacji można pomóc
różnym kategoriom mieszkańców?
Szczególnie warto podjąć działania, jeśli reprezentujemy lub
chcemy wesprzeć mieszkańców o szczególnych potrzebach
(seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych
ubóstwem, itp.). Rewitalizacja jest przede wszystkim dla nich.
Podane wyżej przykłady wskazują na to, że trudno mówić
o rewitalizacji z prawdziwego zdarzenia bez ich aktywnego
udziału i bez działań na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej.
Jeżeli działać to na pewno nie indywidualnie. Najlepiej grupowo, zespołowo, korzystając z różnych form organizacyjnych.
Zasygnalizujemy tutaj strategie postępowania w zależności
od etapu, na którym znajduje się opracowanie programu rewitalizacji w gminie.

Kiedy Gmina (jeszcze) nie wystartowała
Programu rewitalizacji nie ma i nie planuje się go tworzyć.
Warto dowiedzieć się, jakie są przyczyny zaniechania. Jeśli
władze gminy boją się, że nie udźwigną zadania, można poszukać sojuszników zewnętrznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej1 lub Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej2
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to wyznaczona w województwie jednostka odpowiedzialna za koordynację działań władzy
publicznej związanych z ekonomią społeczną. Instytucja odpowiedzialna za koordynację realizacji regionalnego programu oraz merytoryczne określenie kierunków, preferencji i procedur wsparcia
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014, s. 64.
2
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to wyodrębniona organizacyjnie i rachunkowo jednostka podmiotu lub partnerstwo podmiotów, realizujących usługi wsparcia ekonomii społecznej
1

Program jest w przygotowaniu
Sprawdzamy, na jakim jest etapie. Jakie są założenia? Kto
personalnie odpowiada za przygotowanie? Kontaktujemy
się z decydentami i proponujemy włączenie się w proces
przygotowań. Jeśli wiemy gdzie został wyznaczony obszar
(obszary) rewitalizacji, bierzemy udział w konsultacjach, aby
do programu włączono zadania obejmujące wsparcie dla
tej kategorii mieszkańców, której chcemy pomóc. Po merytoryczne wsparcie możemy się zwrócić do Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej.

Program już został uchwalony
Nie włączyliśmy się wcześniej, ale nie wszystko stracone. Analizujemy zadania, jakie zostały w nim zaplanowane i szukamy
tam miejsca dla swojej inicjatywy czy organizacji. Niektóre
zadania są zapisane bardzo szczegółowo, wtedy wiadomo
czy, a jeśli tak, to w jaki sposób możemy w nich wziąć udział.
Przeważnie, po uzyskaniu przez gminę środków ogłaszane są
konkursy. Niektóre zadania są sformułowane dość enigmatycznie (np. „animacja społeczna”, „integracja zawodowa”, „aktywizacja” bez doprecyzowania, gdzie i dla kogo). W takich
sytuacjach trzeba prosić decydentów (w tym także członków komitetu rewitalizacji) o doprecyzowanie. Warto działać
konstruktywnie, przedstawiając własne, dobre, adekwatne
do potrzeb pomysły, zamiast jedynie w sposób bierny krytykować błędy decydentów. Przy dobrej współpracy, ze słabego programu można wydobyć więcej korzyści społecznych
niż z dobrego przy braku gotowości do porozumienia.

***
Zadaniem tego artykułu było zwrócenie uwagi na rewitalizację jako szansę dla mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców zainteresowanych aktywnym
uczestnictwem w rozwiązywaniu problemów społecznych.
w tym animacji lokalnej, doradztwo, szkolenia, wsparcie nowopowstających i już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych.
Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Załącznik nr 2
do umowy nr 10/DPP/PN/2017.
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Rodziny wielodzietne w województwie wielkopolskim
Wstęp
W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym przeprowadził badanie i wydał publikację
dotyczącą sytuacji rodzin wielodzietnych w województwie
wielkopolskim, aktualnych potrzeb i możliwości wsparcia1.
Wybór tematyki badania podyktowany był potrzebami
informacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w tym zakresie. Ponadto problematyka wsparcia rodzin, w tym
wielodzietnych zawsze znajdowała się w kręgu zainteresowania
wielkopolskiej polityki społecznej. Dla przykładu, w 2014 roku
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wprowadził program „Wielkopolska Karta Rodziny”, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez skierowanie do nich korzystnych cenowo usług i ofert instytucji partnerskich.
Warto również przypomnieć, że w czasie realizacji badania, tematyka wsparcia rodzin znalazła się w głównym nurcie
dyskusji publicznej w kraju, za sprawą wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”. Głównym założeniem programu była poprawa trudnej sytuacji demograficznej Polski
poprzez zwiększenie liczby urodzeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że innym jego aspektem okazała się poprawa sytuacji
materialnej gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu i zmniejszanie obszarów ubóstwa. Stąd celem badania
regionalnego była diagnoza sytuacji rodzin wielodzietnych
w różnych obszarach, w tym finansowym. Poniższy artykuł
ma przybliżyć badane zagadnienia, zasygnalizować główne
wnioski z badania i jednocześnie zachęcić Państwa do zgłębienia tematu poprzez lekturę całego raportu.

Populacja rodzin wielodzietnych
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 r.
województwo wielkopolskie zamieszkiwało ponad pół miliona rodzin z dziećmi, z czego 11,2% (ok. 57 tys.) stanowiły rodziny wielodzietne z trójką lub większą liczbą dzieci.

W grupie przebadanych rodzin wielodzietnych dominowały rodziny z trójką dzieci, dlatego najczęściej wskazywano, że we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje
pięć osób (58,1%), co można przede wszystkim utożsamiać
z modelem rodziny „2+3”. Rodziny z czworgiem i większą liczbą dzieci stanowiły ok. ¼ wszystkich rodzin wielodzietnych,
które podlegały badaniu.
Wykres 2. Struktura rodzin wielodzietnych biorących udział w badaniu
wg liczby posiadanych dzieci (n=468)

Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 28.

Sytuacja materialna
Sytuację materialną rodzin wielodzietnych można określić raczej jako trudną. Rodziny te dysponują bowiem niższym dochodem w przeliczeniu na jednego członka rodziny, aniżeli
rodziny z jednym lub dwójką dzieci na utrzymaniu. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można stwierdzić,
że dochód netto wielkopolskich rodzin wielodzietnych mieści
się najczęściej w przedziale pomiędzy 3 001 a 5 000 złotych.
Taki dochód osiągało około 40% badanych, przy czym wyższe
dochody częściej deklarowali mieszkańcy miast niż wsi. Podkreślić należy, że wskazywany dochód jest dochodem całej rodziny i obejmuje przychody z pracy, innych źródeł, świadczeń
z pomocy społecznej oraz programu „Rodzina 500+”.
Wykres 3. Struktura rodzin wielodzietnych biorących udział w badaniu
wg wielkości dochodu miesięcznego netto do dyspozycji (n=468)

Wykres 1. Struktura rodzin z dziećmi wg liczby dzieci na utrzymaniu w
województwie wielkopolskim w 2011 roku
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Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 16.

Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim.
Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017.

1

Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 43.
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Co ciekawe, same rodziny wielodzietne swoją sytuację
materialną przeważnie oceniały jako dość dobrą w kontekście zaspokojenia bieżących potrzeb i codziennych wydatków, nie oznacza to, że nie żyją one oszczędnie. Taki sposób gospodarowania środkami finansowymi deklarowało
bowiem aż 40% z nich. Gorzej wypadła natomiast ocena
gromadzenia przez rodziny oszczędności oraz pokrywania
niespodziewanych wydatków. Respondenci w swoich wypowiedziach podkreślali, że na poprawę oceny bieżącej sytuacji
finansowej znaczący wpływ miało otrzymanie świadczenia
wychowawczego.
Wykres 4. Sposoby gospodarowania finansami w badanych rodzinach
wielodzietnych, według deklaracji respondentów (n=468)
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Sytuacja zawodowa
Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn w wielkopolskich
rodzinach wielodzietnych zdecydowanie się różni. Wśród rodzin wielodzietnych częstym wyborem jest pozostanie jednego z rodziców w domu w celu sprawowania opieki nad dziećmi
i prowadzenia gospodarstwa domowego. W związku z tym, że
rolę opiekuna przejmuje raczej matka, mężczyźni częściej niż
kobiety posiadają stałe zatrudnienie. Stałą pracę w rodzinach
wielodzietnych wykonuje ponad 55% matek, a ojców aż 90%.
Wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinach zauważyć
można spadek na stałe aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn. W przypadku rodzin z trójką i czwórką dzieci zauważyć
można jedynie niewielką różnicę w odsetku ojców ze stałą
pracą. W przypadku większej liczby dzieci udział pracujących
ojców i matek znacząco spada.
Wykres 5. Odsetek matek/ojców aktywnych zawodowo (posiadających
stałą pracę), ze względu na liczbę dzieci w badanej rodzinie (n=468)

Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 46.

Ponad 58% rodzin deklarowało, że posiada zadłużenie.
Najczęściej był to kredyt konsumencki lub hipoteczny zaciągnięty w banku i wiązał się on z zakupem lokalu mieszkalnego, samochodu lub dóbr trwałego użytku (np. sprzęt AGD).
Niecałe 44% rodzin wielodzietnych posiadało oszczędności,
to aż o 14 p.p. mniej niż posiadających zadłużenie. Co ciekawe posiadanie oszczędności częściej deklarowali mieszkańcy
wsi, aniżeli miast oraz te rodziny wielodzietne, które posiadają wyższe dochody. Najczęściej celem oszczędzania są nieplanowane wydatki, na przykład związane z prywatnymi usługami opieki zdrowotnej.
W budżetach wielkopolskich rodzin wielodzietnych
znaczną część wydatków stanowi zakup żywności. Większość rodzin przeznacza na ten cel od 25% do 45% swoich
dochodów. Czasami koszty zakupu żywności przekraczają
możliwości finansowe rodzin, dotyczy to przede wszystkim
tych rodzin, które osiągają najniższe dochody. Ponadto zauważyć też można prostą zależność, im wyższy dochód osiąga rodzina wielodzietna, tym więcej przeznacza pieniędzy na
wydatki związane z żywnością. Niektóre rodziny wielodzietne rezygnują lub ograniczają zakup niektórych produktów
spożywczych z powodów finansowych. Do produktów tych
najczęściej należą: ryby, używki (np. kawa, alkohol) oraz wyroby cukiernicze. Nie dziwi więc zatem, że dodatkowe środki
pieniężne, pochodzące z programu „Rodzina 500+”, często
przeznaczane są przez rodziny wielodzietne na bieżącą konsumpcję. Rodzice, którzy do tej pory nie mogli lub mieli duże
trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb związanych z zakupem żywności, wydają dodatkowe pieniądze na
zakup większej liczby, bardziej zróżnicowanych lub lepszej
jakości produktów spożywczych.

Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 31,33.

Jak wynika z badania, obniżanie aktywności zawodowej
rodzin wielodzietnych w Wielkopolsce w wyniku otrzymywania świadczenia z programu „Rodzina 500+” miało miejsce
jedynie w pewnej grupie rodzin (ok. 10%) i było ono związane przede wszystkim z podejmowaniem opieki nad dziećmi. Warto podkreślić, że o ile czasowe zmniejszenie wymiaru
czasu pracy/intensywności pracy dorosłych członków rodzin
wielodzietnych raczej nie będzie skutkować negatywnymi
konsekwencjami dla tych osób w przyszłości, o tyle długookresowa lub całkowita rezygnacja z pracy (w obecnym systemie prawnym) może utrudniać ponowne wejście na rynek
pracy i obniżyć wysokość świadczeń emerytalnych otrzymywanych w przyszłości.

Sytuacja mieszkaniowa
Większość rodzin wielodzietnych (81%), które uczestniczyły
w badaniu posiadało mieszkania, które są ich własnością (również obciążone kredytem hipotecznym). Około 13% rodzin
wynajmowało mieszkania na wolnym rynku, pozostała część
korzystała ze wsparcia rodziny lub z mieszkań komunalnych
(po 1,9%). Jak wynika z badań GUS średni metraż przypadający na jedną osobę w mieszkaniu rodziny wielodzietnej to
17,4 m2 i jest znacznie mniejszy niż w przypadku przeciętnych
gospodarstw domowych (26,5 m2)2. Mimo to wielkopolscy respondenci dość pozytywnie oceniają aktualne warunki mieszkaniowe, szczególnie wtedy, gdy uda im się zmienić mieszkanie na choć niewiele większe niż do tej pory zajmowane.
Według przedstawicieli wielkopolskich rodzin wielodzietnych,
Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 5.
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ważnym wsparciem dla ich rodzin byłyby programy w zakresie wynajmu mieszkań komunalnych w gminach, które umożliwiałby zamianę mieszkania w sytuacji pojawienia się lub
usamodzielnienia kolejnego dziecka oraz wprowadzające ulgi
w czynszach dla rodzin wielodzietnych.

Czas wolny i udział w kulturze
Jak łatwo się domyśleć, rodzice w rodzinach wielodzietnych
mają bardzo mało czasu wolnego dla siebie, co wynika z wielu obowiązków opiekuńczych i zaangażowania w prowadzenie domu. Posiadanie czasu wolnego, choć w deklaracjach
jest wystraczające, nie oznacza, że może on być przeznaczony tylko dla siebie. Z reguły czas wolny związany jest jednak z rodziną i spożytkowany na podejmowanie wspólnych
aktywności. Co ciekawe opinie dotyczące rekreacji wśród
respondentów wielodzietnych są podzielone. Nieco ponad
20% uważa, że było zmuszonych zrezygnować z oferty rekreacyjnej ze względów finansowych, z kolei 25% rodzin wielodzietnych twierdzi, że ich dostęp do rekreacji się polepszył.
Warto podkreślić, że rodzinom wielodzietnym nie można
przypisać jednego głównego wzorca spędzania czasu wolnego. Pewne jest to, że jest on związany z przebywaniem
w rodzinnym gronie.
Z kolei najczęstszą formą uczestnictwa rodzin wielodzietnych w kulturze jest udział w seansach filmowych w kinie.
Ponadto możliwość korzystania z takiej oferty kulturalnej jest
najczęstszym postulatem tych rodzin. Mile widziane byłyby
przez rodziny zniżki w tym zakresie w ramach kart dużej rodziny. Wizyty rodzin wielodzietnych w teatrze są bardzo rzadkie, najczęściej dotyczą tylko dzieci w związku z wyjściami
szkolnymi. W sferze deklaracji dość często pojawia się chęć
korzystania z oferty teatralnej, przypuszczać jednak należy, że
barierą są kwestie finansowe (wysokie ceny biletów w przeliczeniu kosztu ich zakupu dla całej rodziny).
Wykres 6. Czynności najchętniej wykonywane przez badanych (dorosłych
członków gospodarstw domowych rodzin wielodzietnych – rodziców)
w czasie wolnym, możliwość wielokrotnych odpowiedzi (n=468)
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Dostęp do usług publicznych
Dostęp do służby zdrowia jest oceniany raczej pozytywnie,
rodziny wielodzietne nie wskazywały większych problemów
w tym zakresie. Sytuacja zdrowotna wśród rodzin jest zróżnicowana. Co prawda większość rodzin zmaga się raczej z chorobami występującymi sezonowo, co przy większej liczbie
dzieci może być bardziej kłopotliwe. W co piątej wielkopolskiej rodzinie wielodzietnej (20,1%) funkcjonuje co najmniej
jedna osoba chorująca przewlekle lub niepełnosprawna.
Bez wątpienia obecność osób z przewlekłymi chorobami/niepełnosprawnościami istotnie wpływa na sposób funkcjonowania rodzin wielodzietnych tym bardziej, gdy rodzice dążą
do zapewnienia im jak najlepszej opieki i rehabilitacji.
Dostęp do innych usług publicznych, niż służba zdrowia,
rodziny wielodzietne oceniają umiarkowanie dobrze i dobrze. Najlepiej oceniono dostęp do edukacji, opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz komunikacji publicznej (przede
wszystkim w m. Poznaniu). Wyniki badania przeprowadzonego w województwie wielkopolskim wskazują, że co dziesiąta badana rodzina wielodzietna doświadczyła bariery
finansowej w dostępie do edukacji. Częściej dotyczyło to
mieszkańców wsi niż miast. Okazuje się zatem, że trudności
finansowe nie są aktualnie barierą w dostępie do kształcenia,
przynajmniej na poziomie podstawowym. Co ciekawe w opinii ¼ rodzin wielodzietnych dostęp do oferty edukacyjnej
poprawił się. Przyczyn tego można upatrywać we wprowadzonym programie pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Rodziny bowiem niejednokrotnie podkreślały, że oprócz
wydatków związanych z konsumpcją, pieniądze z tego programu przeznaczają między innymi na zajęcia dodatkowe
(w tym edukacyjne) dla dzieci.
Według rodzin wielodzietnych, w gminach odczuwalny
jest ograniczony dostęp do oferty mieszkań komunalnych.
Poza tym opłaty mieszkaniowe są wysokie (dotyczy to także mieszkań prywatnych). W opinii rodzin poprawy wymaga
również organizacja pracy urzędów w przypadku obsługi
rodzin wielodzietnych, szczególnie ważne jest dostosowanie systemów kolejkowych do ich potrzeb (możliwość rozwiązania sprawy w jednym okienku) i pojawienie się miejsc/
punktów opieki dla dzieci na czas wypełniania obowiązków
urzędowych przez rodziców.

Ocena otrzymywanego wsparcia
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Źródło: Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne
potrzeby i możliwości wsparcia, ROPS Poznań, Poznań 2017, s. 55.

Z deklaracji badanych rodzin wielodzietnych wynika, że
17,5% z nich otrzymuje wsparcie z zewnątrz, przy czym najczęściej udzielane jest ono przez instytucje publiczne (samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne). Znacznie
rzadziej wsparcia udziela dalsza rodzina, kościół, czy organizacje pozarządowe. Otrzymywana pomoc jest oceniana
przez rodziny wielodzietne raczej dobrze i bardzo dobrze.
Rodziny wielodzietne najczęściej oczekują pomocy finansowej, mieszkaniowej oraz wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Podsumowując, sytuacja wielkopolskich rodzin wielodzietnych jest zróżnicowana, choć są pewne cechy, które
można przypisać całej populacji rodzin wielodzietnych. Sporządzona diagnoza dostarcza przede wszystkim informacji na
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temat sytuacji społecznej, zawodowej, finansowej i mieszkaniowej rodzin wielodzietnych oraz dostępności do usług publicznych dla tych rodzin.

Rodziny wielodzietne najczęściej spotykają się z negatywnymi reakcjami na informację o kolejnym dziecku ze strony
najbliższego otoczenia. Ponad połowa przebadanych rodzin
(52%), które wskazały, że spotkały się z negatywnymi reakcjami otoczenia deklarowała, że ich nadawcami byli rodzice i teściowie. Kolejnymi grupami były osoby z otoczenia sąsiedzkiego (45%) oraz dalsza rodzina (38%).

Odbiór społeczny wielodzietności
Przedmiotem regionalnej analizy i dociekań badawczych nie
było badanie postaw i motywacji w sferze dokonywanych
wyborów posiadania większej liczby dzieci ani postaw społeczeństwa wobec wielodzietności. Jednak chcąc uzupełnić
obraz rodzin wielodzietnych funkcjonujący w polskim społeczeństwie, warto wspomnieć o wynikach badania pt. Wielodzietni w Polsce 20163, które zostało zrealizowane na zlecenie
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” przez IPSOS Polska. W badaniu zapytano rodziny wielodzietne o ich opinie na temat
własnej sytuacji materialnej i społecznej oraz postaw wobec
wielodzietności, z którymi się spotykają.
Wykres 7. Stosunek społeczeństwa do rodzin wielodzietnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Wielodzietni w Polsce
2016”, s. 13

Wykres 8. Grupy osób najczęściej negatywnie reagujące na wieść
o kolejnym dziecku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Wielodzietni
w Polsce 2016”, s. 11

Jak wynika z badania Wielodzietni w Polsce 2016, wielodzietność w opinii społeczeństwa funkcjonuje w sferze
krzywdzących stereotypów. Polacy mają tendencję do stawiania znaku równości pomiędzy wielodzietnością a problemem społecznym, zaburzeniem funkcjonowania, co jest
dalece nieuprawnione, a wyniki badań empirycznych wprost
temu zaprzeczają. Co ciekawe, jak wynika z sondażu CBOS4
z 2017 roku, Polacy od wielu lat jako najważniejszą wartość
wskazują rodzinę (w 2017 roku – 54%).
W celu zniwelowania negatywnego obrazu wielodzietności ważne jest kreowanie pozytywnego wizerunku i pozytyw-

Tabela 1. Reakcje otoczenia na wieść o kolejnym dziecku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Wielodzietni w Polsce 2016”, s. 11.

Prawie połowa respondentów (48%) biorących udział
w badaniu Wielodzietni w Polsce 2016 uważa, że społeczeństwo ma negatywny stosunek do rodzin wielodzietnych. Natomiast jedynie 28% badanych stwierdziło, że stosunek społeczeństwa do osób wielodzietnych jest pozytywny.
Powyższe dane wskazują, że narodzinom pierwszego
dziecka towarzyszą często takie reakcje otoczenia, jak radość
(73%) i akceptacja (64%). Niemal dwa razy rzadziej emocje te
występują w stosunku do czwartego dziecka (odpowiednio
47% i 31%). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że znacznie częściej w stosunku do czwartego niż pierwszego dziecka otoczenie reaguje odrzuceniem (12%), raniącymi komentarzami
(20%) oraz krytyką (24%).
Badanie zrealizowano pod koniec marca 2016 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie (600) wielodzietnych rodzin mających troje lub więcej dzieci.

na promocja wielodzietności w mediach, a także podejmowanie w tym celu działań przez samorządy lokalne i organizacje
pozarządowe.
Mamy nadzieję, że przybliżenie sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której znajdują się rodziny wielodzietne pozwoli
wielkopolskim samorządom lokalnym na lepsze zrozumienie
potrzeb tych rodzin i adekwatną odpowiedź na nie. W związku z tym zachęcamy do lektury pełnej wersji raportu, który
dostępny jest na stronach internetowych Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

3

4

Sondaż CBOS, Sens życia – wczoraj i dziś, Warszawa 2017.
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Wielkopolska Karta Rodziny
Wielkopolska Karta Rodziny jest innowacyjnym instrumentem aktywizacji społecznej, który realnie wpływa
na funkcjonowanie rodziny i czyni je łatwiejszym.
Karta zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie
na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty m.in. kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
„Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań
na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Ich adresatem są „rodziny 3+”, tzn. posiadające troje
i więcej dzieci na utrzymaniu. Dla rodzin wielodzietnych wychowanie i zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu życia
w dobie szybko rozwijających się dóbr kultury, oświaty i informatyzacji społeczeństwa stanowi nie lada wyzwanie.

Korzyści
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Wielkopolska Karta Rodziny w liczbach (stan na maj 2018)
Liczba partnerów Wielkopolskiej Karty Rodziny

Liczba wydanych kart

Gminy biorące udział w Programie

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” daje szansę rodzinom
wielodzietnym na pozostawienie w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone
na rozwój rodziny.
Poprzez włączanie do Programu lokalnych przedsiębiorców, stają się oni istotną częścią gospodarki wrażliwej na potrzeby dużych rodzin. Zaangażowanie partnerów społecznych i gospodarczych jest korzystne dla beneficjentów Karty
oraz dla przedsiębiorców.

Rola Samorządu

Przyjęcie Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest wyrazem świadomości tego, jak ważne jest wsparcie i inwestycja w rodziny.
Karty są jednym z istotnych elementów polityki samorządu,
ułatwiającym wielodzietnym rodzinom codzienne życie.
Wpływają również na kształtowanie pozytywnego obrazu rodziny wielodzietnej i przekonanie, że „duża rodzina to powód
do dumy”. To ważny krok w kontekście obecnej sytuacji demograficznej, ale również promocja rodzin wielodzietnych.

Jak otrzymać Kartę?

Warunkiem koniecznym otrzymania Wielkopolskiej Karty
Rodziny przez rodziny wielodzietne jest fakt współpracy gminy, którą rodzina zamieszkuje, z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego i uczestnictwo w Programie na podstawie
podpisanego Porozumienia Partnerskiego.
Rodzina wielodzietna wnioskuje o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny w rodzimej gminie, gdzie odbiera również
karty.
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Szukaj nas na:

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/
https://pl-pl.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/
Kontakt:
Izabela Andrzejewska
ROPS Poznań, tel.: 61 856 79 57
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Na zakończenie
Autorami znacznej części artykułów znajdujących się w Biuletynie są pracownicy projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. Poniżej można zapoznać się
z krótkimi opisami tych projektów i zadań Obserwatorium.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka, www.rops.poznan.pl
Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS) funkcjonuje
w ROPS od 2010 r., a od lipca 2015 r. jego działalność kontynuowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu. Zespół OIS w swojej pracy łączy
wiedzę m.in. z zakresu: socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki
i polityki społecznej.
Od 2010 roku OIS poprzez swoją działalność realizuje trzy
podstawowe funkcje: badawczą, informacyjną i doradczą.
W swojej codziennej pracy zespół OIS współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, ośrodkami
akademickimi, instytucjami publicznymi zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym.
Działania prowadzone przez OIS mają przyczynić się
przede wszystkim do:
monitorowania zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie,
gromadzenia danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły
być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym, monitorowania działalności instytucji sprzyjających
aktywnej integracji.

Raport OZPS jest sporządzany corocznie, od 2011 roku,
na podstawie gminnych i powiatowych sprawozdań, przygotowywanych w oparciu o analizę m.in.: lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej, zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadry jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, aktywności projektowo-konkursowej jednostek,
oferowanych usług i świadczeń oraz środków finansowych
wydatkowanych w obszarze pomocy społecznej i polityki
społecznej. W raporcie opisano również profil osób i rodzin
korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej, rodzaje problemów i ich rozkład ilościowy.
Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tworzone
są regionalne wnioski i rekomendacje dla systemu pomocy
społecznej.
Broszura Profile powiatów. Pomoc społeczna w województwie
wielkopolskim

•
•
•

Aktualne opracowania OIS dostępne są na stronie
https://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/
Poniżej znajduje się opis wybranych publikacji.
Raport Ocena zasobów pomocy społecznej województwa
wielkopolskiego za rok 2017

Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie
i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej. W opracowaniu przedstawiono
w formie graficznej (mapy, wykresy, grafiki) następujące zagadnienia: skalę korzystania z pomocy społecznej, świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć, główne
powody korzystania z pomocy społecznej, dostępność kadry
socjalnej, rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą.
Publikacja ma charakter praktyczny i informacyjny, może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w obszarze pomocy społecznej.
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Raport Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób
starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna

psychicznymi w województwie wielkopolskim, na podstawie
dostępnych danych statystycznych. W efekcie powstało opracowanie łączące perspektywę teoretyczną z ujęciem praktycznym, diagnozującym luki tego systemu.
Broszura Asystentura rodziny w województwie wielkopolskim w latach
2012-2016

Raport z badania dostarcza wiedzy na temat środowiskowego systemu wsparcia społecznego i opieki adresowanej
do osób starszych zamieszkujących województwo wielkopolskie. W badaniu udało się zrealizować główny cel badawczy
– scharakteryzować sposób organizacji oraz funkcjonowania
poszczególnych elementów środowiskowej opieki formalnej
i nieformalnej. Osobami biorącymi udział w badaniu byli m.in.
opiekunowie rodzinni osób niesamodzielnych, przedstawiciele systemu wsparcia, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz osoby starsze – niesamodzielne.
Raport System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
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Publikacja powstała w efekcie współpracy Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu ze środowiskiem
akademickim UAM. Jego podstawę stanowi ekspertyza „Diagnoza systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie województwa wielkopolskiego”, która opisuje zagadnienie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi przez
system zdrowia oraz system wsparcia społecznego. Ekspertyza została poszerzona o rozdział opracowany przez zespół
Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, poświęcony problematyce oparcia społecznego osób z zaburzeniami

W 2012 roku – asystent rodziny pojawił się jako nowy zawód w obszarze pomocy społecznej, powołany do wspierania
rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku 122 wielkopolskie gminy zatrudniały 173 asystentów. W tym samym roku, w skali województwa,
7,2% rodzin korzystających z tytułu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych wsparciem asystenta rodziny. Publikacja odpowiada na pytanie – Jak w ciągu 5 lat zmieniła się sytuacja w obszarze asystentury rodziny?
Materiał stanowi podsumowanie pięcioletniej działalności
asystentów rodziny na terenie Wielkopolski i powstał w oparciu o sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz raport z kontroli Najwyższej
Izby Kontroli pt. „funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
„Social(i)Makers” to projekt międzynarodowy realizowany od 1 sierpnia 2017 roku w partnerstwie z Austrią, Niemcami, Węgrami, Włochami, Polską, Słowacją i Słowenią. Projekt
współtworzy 19 organizacji z tych 7 krajów. Liderem partnerstwa jest włoska organizacja Fondazione Democenter-Sipe.
Celem projektu jest przyczynienie się do długoterminowego rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów
społecznych, która będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom
społecznym Europy Środkowej (CE). Projekt ma odpowiedzieć na pytania: czym są innowacje społeczne i w czym tkwi
ich istota, jak tworzyć przestrzeń przyjazną innowatorom
społecznym, jak finansować innowacje społeczne w Polsce.
W ramach projektu powstanie ponadnarodowy 2-fazowy program edukacyjny „Social(i)Makers Launchpad”, mający na celu zwiększenie kompetencji przedsiębiorczych oraz
umiejętności operacyjnych w zakresie innowacji społecznych (SI) przedsiębiorców społecznych, sektora MŚP, startupów społecznych, inwestorów społecznych, urzędów pracy
wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i obywateli
we wszystkich krajach partnerskich. W trakcie jego trwania
przeszkolone zostaną różne podmioty, które opracują i uruchomią skuteczne i zrównoważone inicjatywy na rzecz innowacji społecznych.
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Odbiorcy projektu będą mogli skorzystać m.in. z:
cyklu szkoleń w ramach Akademii Innowacji Społecznych,
narzędzi (podręcznika) projektowania innowacji społecznych,
platformy internetowej „Skyrocket” umożliwiającej kojarzenie osób i zasobów niezbędnych do uruchomienia innowacji społecznych.
ROPS jako partner, odpowiedzialny jest w projekcie za komunikację partnerstwa, promocję projektu i upowszechnianie
rezultatów zaplanowanych działań. Ponadto ROPS odpowiada
za organizację w Poznaniu spotkania wszystkich partnerów
(2019) oraz wdrażanie programu edukacyjnego i organizację
inicjatyw lokalnych na rzecz innowacji społecznych w Polsce.

W projektach z zakresu Aktywnej integracji realizowane są dwa podstawowe typy działań. Pierwszym są działania
w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej
skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
obejmujące: warsztaty integracji społecznej, doradztwo psychologiczne i zawodowe, poradnictwo prawne, grupy wsparcia, szkolenia zawodowe, prace społecznie użyteczne, staże.
Drugim, działania sieciujące, które dotyczą zawiązywania
współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
i upowszechniania usług aktywnej integracji. Działania sieciujące są podejmowane wobec władz samorządów lokalnych,
instytucji pomocy i integracji społecznej i rynku pracy, lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz
innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej (ES) oraz
systemu wsparcia sektora rozumiana jest jako: wyznaczanie
kierunków rozwoju ekonomii społecznej, włączenie ekonomii
społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach
związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem
przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których
jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.
Dla sprawnej koordynacji sektora ważne jest tworzenie
sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społeczne
(OWES) działających w regionie, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w docieraniu do szerszego rynku
zbytu i konsumentów, dynamizowaniu popytu na usługi
PES, tworzenie sieci PES, w tym o charakterze reintegracyjnym, inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o charakterze reintegracyjnym i OWES,
współpraca z JST i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie
tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej,
stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom społecznym.
Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w obszarze koordynacji ekonomii społecznej na poziomie regionalnym w obszarach: działania systemowe, zwiększania widoczności ES,
podnoszenia jakości usług PES reintegracyjnych, sieciowania
w kontekście włączania PES w gospodarkę oraz budowania
odpowiedzialnych wspólnot lokalnych. Zgodnie z rekomendacjami z ewaluacji ES (badania ROPS z 2014 r.) podstawowym
narzędziem koordynacji jest Komitet ds. ES (KES) działający
przy ROPS od 2013 r. i którego funkcjonowanie jest wspierane w ramach projektu. Powstające przy KES grupy robocze
zajmują się wyzwaniami (diagnoza, planowanie, uzgadnianie
real. działań) w konkretnych obszarach np. rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, PES reintegracyjnych, edukacją i promocją w zakresie ekonomii społecznej oraz wsparcia OWES.
Uczestnikami grup są przedstawiciele OWES, JST, NGO oraz
inni partnerzy społeczni np. PES reintegracyjnych, uczelnie
wyższych, biznes itp.

•
•
•

Projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, realizowany jest od września 2016 r. w partnerstwie z Miastem
Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Partnerstwo
tworzy inkubator innowacji społecznych z siedzibą w ROPS.
W ramach działań projektowych poszukiwane i dofinansowywane są innowacyjne mikrorozwiązania w zakresie usług
opiekuńczych dostosowanych do lokalnych potrzeb osób zależnych: seniorów, osób dorosłych z niepełnosprawnościami,
a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Gdyby postarać się udzielić jednozdaniowej odpowiedzi
na pytanie, czym są innowacje społeczne powstające w ramach projektu? Odpowiedź brzmiałaby następująco – są to
nowe rozwiązania starego problemu społecznego.
W Inkubatorze WINS poszukuje się rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Zespół projektowy ROPS
wspólnie z partnerami stworzył bank potrzeb osób zależnych
w zakresie usług opiekuńczych, który stanowił inspirację do
tworzenia innowacji i podjęcia działań w celu odpowiedzi
na niezaspokojone potrzeby osób zależnych i ich opiekunów.
Projekt „Shaping Fair Cities_Tworzenie sprawiedliwych miast” podkreśla i wzmacnia rolę miast i samorządów
lokalnych w realizacji celów Agendy na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030, ze szczególnym uwzględnieniem celów 11 i 16.
Projekt ma zmobilizować władze lokalne do wprowadzenia celów zrównoważonego rozwoju (CZR) przez: podejmowanie wyzwań wynikających z migracji i powiązanych z nimi
polityk lokalnych (CZR 10.7) z podkreślaniem kwestii płci (CZR
5), promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw
(CZR 16), czynienie miast bardziej inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi (CZR 11) oraz zwalczanie
zmian klimatu i ich skutków (CZR 13).
Co to może oznaczać w praktyce? Wzbogacanie dokumentów strategicznych i dedykowanych programów samorządowych o zapisy związane z realizacją Celów Zrównoważonego
Rozwoju, a na pewno zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej zapisów Agendy 2030 i znaczenia realizacji CZR
dla wspólnot lokalnych i ponadlokalnych.
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