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Raport powstał w ramach projektu 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
W 2014 r. w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji realizowane
są ogólnopolskie badania społeczne (w 16 województwach), tj.:
1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”;
2. „Profilaktyka instytucjonalna”;
3. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy,
powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na
skuteczność działań pomocy społecznej”;
4. „Kontrakt socjalny w praktyce”.
Realizacja badań w każdym z województw odbywa się w oparciu o tę samą
metodologię wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji Społecznej z
całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.
W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstaną
raporty wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.
W województwie opolskim badania regionalne realizowane są przez Obserwatorium
Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ilościowego CAWI, w którym uczestniczyli
kierownicy ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie opolskim.
Wyniki badania jakościowego, tj. prezentacja danych z badania fokusowego,
przeprowadzonego z przedstawicielami władz samorządowych, zostaną zaprezentowane
w kolejnym raporcie.
Realizatorem badania jakościowego oraz raportu ogólnopolskiego będzie
firma/instytucja badawcza wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie w formie przetargu.
Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

Wykaz skrótów
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Centralna Aplikacja Statystyczna – system informatyczny Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, wspierający proces zbierania danych
i sprawozdań z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. CAS
wykorzystywany jest przez regionalne ośrodki polityki społecznej do
opracowania corocznych wojewódzkich ocen zasobów pomocy społecznej
Metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach, w której respondent
jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej – wspomagany
komputerowo wywiad (ang. Computer-Assisted Web Interview)
Europejski Fundusz Społeczny
Indywidualny wywiad pogłębiony
Główny Urząd Statystyczny
Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń z systemu
pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach dla Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej
Liczba uczestników badania ankietowego (N=66)
Liczba uczestników badania ankietowego, którzy odpowiadali na wybrane
pytania ankiety (n<N)
Obserwatorium Integracji Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Wojewódzki Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie
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Wstęp
Jednym z podstawowych wyznaczników działalności instytucji polityki społecznej jest
ich efektywność. Jak wskazuje Janina E. Karney, efektywność to stosunek wyniku działań do
poniesionych kosztów – materialnych, ludzkich, moralnych, społecznych 1. Należy
nadmienić, iż definicja ta jest definicją ogólną, a przyjęte w raporcie jej rozumienie ujmuje
rzeczony wyznacznik jako rezultat podjętych działań – stosunek wielkości poniesionych
nakładów zarówno zewnętrznych (finansowych), jak i wewnętrznych, czyli pracy osób
zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej do uzyskanych efektów. Ocena ta oparta jest
w znacznej mierze na badaniach dotyczących organizacji pracy 2. Innymi słowy: efektywność
jest to zdolność systemu do perfekcyjnego wykorzystania dostępnych środków, a środki,
o których mowa, wystarczają na zaspokojenie potrzeb na optymalnym poziomie.
Skuteczność, zdaniem Olech i Sobczak, redukuje problem, czyli realizuje cele i powoduje, że
zaistniała zmiana jest widoczna.
Zdaniem Z. Woźniaka (UAM), paradygmaty efektywności pracy socjalnej to:
 wykonanie odpowiedniej pracy,
 wykonanie pracy przez właściwych ludzi dla właściwych ludzi,
 wykonanie usługi we właściwym czasie,
 wykonanie pracy i niezbędnych czynności niezwłocznie, skutecznie, najszybciej
od wystąpienia potrzeb 3.
Chcąc dotrzeć do wiedzy dotyczącej planowania skutecznych oddziaływań
metodycznych w systemie służb społecznych, należy szukać informacji o tym, co stymuluje
efektywność pracy z klientem.
W związku z powyższym analiza czynników warunkujących efektywność pomocy
społecznej stanowi główny cel badania. Celem szczegółowym niniejszego badania jest
określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz
proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich
w opinii kadry kierowniczej tych ośrodków oraz przedstawicieli władz samorządowych z gmin
wiejskich z województwa opolskiego 4.
Gminy wiejskie stanowią niemal 2/3 gmin w Polsce. W województwie opolskim
spośród 71 ośrodków pomocy społecznej 36 (51%) funkcjonuje w gminach wiejskich. Ze
względu na odmienny charakter pracy w środowiskach wiejskich (mniejsza liczba
pracowników, trudności w dostępie do wysoko wykwalifikowanych pracowników, mniejsza
liczba potencjalnych partnerów – m.in. organizacji pozarządowych), zasadna jest odrębna
analiza dotycząca efektywności pomocy społecznej w tych środowiskach.
Rosnąca aktywność ośrodków pomocy społecznej w stosowaniu nowych
instrumentów aktywizacji wymaga monitoringu efektywności działań. Niniejszy raport stanowi
próbę zidentyfikowania i opisania czynników wpływających na efektywność pomocy
społecznej w gminach wiejskich.

1

J. Karney, Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów,
Warszawa 1998, s. 74
2
A. Olech, A. K. Sobczak, Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Raport z badań, IRSS Warszawa 2011.
3
Prośba do Szczecina potwierdzenie źródła – Z. Woźniak Jakość w pomocy społecznej – możliwości i ograniczenia pomiaru,
[w:] Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Poznań: MOPR 2005
4
Wyniki spotkań fokusowych z przedstawicielami władz samorządowych z gmin wiejskich zostaną zaprezentowane w kolejnym
raporcie.
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1. Założenia metodologiczne
Jak wspomniano we wstępie, celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych
czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań
ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich, zarówno w opinii kadry kierowniczej tych
ośrodków, jak i przedstawicieli władz samorządowych z gmin wiejskich.
Cel badawczy zrealizowany zostanie w badaniu:
a) ilościowym (CAWI – Computer Assisted Web Interview), którym objęci będą
kierownicy/dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin
wiejskich,
b) jakościowym (IDI – Individual In-depth Interview), w którym uczestniczyć będą
przedstawiciele władz samorządowych,
c) analizie danych zastanych (desk research), która opierać się będzie na dokładniej
analizie danych i wskaźników w obszarze korzystania z pomocy społecznej,
wykształcenia i kadry oraz realizacji projektów EFS, jako czynników obrazujących
efektywność pomocy społecznej w ginach wiejskich. Stanowić ona będzie ważny
punkt odniesienia dla analizy danych pochodzących z pozostałych dwóch badań.
Wybór powyższych metod i technik badawczych podyktowany został specyfiką
badanej problematyki. Połączenie metod ilościowych i jakościowych, uzupełnione o analizę
danych zastanych, pozwala na wszechstronne i wyczerpujące opisanie badanego obszaru.
Z drugiej strony wykorzystanie wielu źródeł danych związanych ze zróżnicowanymi
sposobami pozyskiwania materiału badawczego pozwala uniknąć błędów interpretacyjnych.
Osią całego trójstopniowego badania będzie ocena znaczenia i poziomu realizacji
wstępnie rozpoznanych czynników warunkujących efektywność pomocy społecznej
w gminach wiejskich w kontekście:
 zadań, które OPS powinny wypełniać, by w sposób efektywny przeciwdziałać
zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich,
 funkcjonującej infrastruktury społecznej – instytucji i organizacji społecznych
współpracujących z OPS i wspierających działania pracowników socjalnych,
 sytuacji kadrowej OPS gmin wiejskich,
 charakterystyki oferowanych i realizowanych świadczeń.
Niniejsze opracowanie jest pierwszą częścią raportu o efektowności pomocy
społecznej i zawiera dane pochodzące z analizy desk research oraz z badania ilościowego,
w którym ukazany został wpływ, jaki na efektywność działań OPS mają takie czynniki jak:
prestiż zawodowy, poziom satysfakcji z pracy, kompetencje społeczne, możliwość rozwoju
zawodowego, warunki lokalowe, utrudnienia transportowo-komunikacyjne, posiadany budżet
na realizację zadań, współpraca OPS z innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a także przyjęte procedury organizacyjne obowiązujące w OPS.
Wykorzystane narzędzie badawcze zostało umieszczone w aneksie.
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2. Dobór i charakterystyka próby badawczej oraz przebieg badania
ankietowego
W oparciu o koncepcję badania, w pierwszym półroczu 2014 r., pracownicy
Obserwatorów Integracji Społecznej Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, na
spotkaniach koordynowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie,
wypracowali narzędzia badawcze do niniejszego badania. Kwestionariusz ankiety oraz
scenariusz spotkania fokusowego zostały skonsultowane i zaakceptowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwestionariusz ankiety został wprowadzony do
systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w celu realizacji prac badawczych przez
wszystkie województwa.
Dnia 25 czerwca 2014 r. Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu
skierowało do ośrodków pomocy społecznej w województwie opolskim pismo (pocztą
elektroniczną) informujące o rozpoczęciu realizacji w kraju 4 badań, w tym przedmiotowego
badania.
Kwestionariusz ankiety dla kierowników ośrodków pomocy społecznej w gminach
wiejskich woj. opolskiego został uruchomiony w CAS w formie sprawozdania jednorazowego
27 czerwca 2014 r. Proces monitorowania liczby wypełnionych ankiet realizowany był przez
CRZL oraz Obserwatorium Integracji Społecznej. W czasie trwania badania ankietowego
pracownicy OIS telefonicznie odpowiadali na pytania respondentów dotyczące sposobu
wypełnienia ankiety: nie było większych problemów z jej wypełnianiem, najczęściej proszono
o doprecyzowanie użytych sformułowań lub upewniano się, czy wypełniona ankieta dotarła
do realizatorów badania lub jest „widoczna” w systemie. Zakończenie badania ankietowego
początkowo planowano na dzień 10 lipca, data ta została wydłużona do 15 lipca 2014 r.
W badaniu zastosowano dobór zupełny próby tj. kwestionariusz ankiety skierowano
do wszystkich gmin wiejskich w województwie opolskim. Dane zbierano metodą CAWI tj.
wywiadu wspomaganego komputerowo – respondenci wypełniali ankietę w formie
elektronicznej. Strukturę próby badawczej, uzyskany poziom zwrotów oraz charakterystykę
badanej próby przestawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych.
Tabela 1. Struktura badanej populacji, struktura badanej próby w badaniu CAWI i uzyskany
poziom zwrotów w badaniu w województwie opolskim

Uczestnicy badania

Liczba OPS w
województwie

Liczba OPS w
gminach
wiejskich w
województwie

Oczekiwany
poziom
zwrotów

Liczba
respondentów,
którzy wzięli udział
w badaniu

Osiągnięty
poziom
zwrotów

Kierownicy OPS z
gmin wiejskich

71

36

60%

36

100%

Tabela 2. Charakterystyka badanej próby – staż pracy uczestników badania z gmin wiejskich
województwa opolskiego na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej (N=36)
Staż pracy
Kierownika OPS w
gminie wiejskiej
Liczba
respondentów
Procent
respondentów

0 - 5 lat

Powyżej 5
do 10 lat

Powyżej 10 do
15 lat

Powyżej
15 lat do
20 lat

Powyżej
20 lat

Suma

8

6

3

3

16

36

22%

17%

8%

8%

45%

100%
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Tabela 3. Charakterystyka badanej próby – wielkość gmin wiejskich w województwie opolskim, w
których znajdują się gminne ośrodki pomocy społecznej biorące udział w badaniu (N=36)
Wielkość gminy
wiejskiej, w której
znajduje się OPS
Liczba OPS
Procent OPS

Do 5 tys.
mieszkańców

Powyżej 5 do
10 tys.
mieszkańców

Powyżej 10 do 15
tys. mieszkańców

Powyżej 15
tys.
mieszkańców

Suma

13
36%

21
58%

2
6%

0
0%

36
100%

Tabela 4. Charakterystyka badanej próby – liczba etatów w ośrodkach pomocy społecznej
w gminach wiejskich województwa opolskiego biorących udział w badaniu (N=36)
Liczba etatów
ogółem 266
Liczba OPS
Procent OPS

Od 1 do
5

Powyżej
5 do 10

Powyżej 10
do 15

Powyżej
15 do
20

Powyżej
20 do
25

Powyżej
25

7
19%

25
70%

4
11%

0
0%

0
0%

0
0%

Suma

Średnia

36

7,4
-

100%

Wykres nr 1. Charakterystyka badanej próby – liczba etatów w badanych ośrodkach pomocy
społecznej w województwie opolskim (N=36)

Podczas realizacji badania ankietowego, na podstawie pytań zadawanych
telefonicznie przez respondentów, można wywnioskować, że „liczba etatów” mogła być
czasem rozumiana jako liczba pracowników zatrudnionych w OPS. W niniejszym badaniu,
interpretując pozyskane dane, liczbę etatów rozumie się zgodnie z brzmieniem pytania
w ankiecie jako liczbę pełnych etatów w badanych ośrodkach.

3. Analiza danych uzyskanych
3.1 Analiza danych zastanych
3.1.1 Wskaźnik natężenia korzystania z pomocy społecznej 5
Liczba osób uprawnionych do świadczeń pomocy społecznej, zwłaszcza
korzystających z pomocy i wsparcia od dłuższego czasu, określa potrzeby w zakresie form
i struktury wsparcia, wyznacza najważniejsze kierunki działań aktywizujących
i profilaktycznych. Liczba świadczeniobiorców winna mieć również wpływ na liczbę i strukturę
zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej oraz wielkość środków finansowych
zaplanowany na realizację zadań.
W 2013 r. świadczenia pomocy społecznej w województwie opolskim udzielono
47 110 osobom i rodzinom, co stanowiło 4,7% ludności 6. Liczba osób w rodzinach
5

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 3, wiersz 8, kol. 3
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korzystających z pomocy społecznej wyniosła 66 245, tj. 6,6% liczby mieszkańców.
Wskaźnik ten wahał się od 2,7% w Opolu do 24,2% w Kamienniku (powiat nyski).
W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wskaźnik był identyczny i wyniósł 7,2%,
natomiast w gminach miejskich wartość tej zmiennej była 1,6-krotnie mniejsza wynosząc
4,5% liczby ludności miast woj. opolskiego
Wykres 2. Wskaźnik liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej do liczby
mieszkańców

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Wśród gmin wiejskich wysokie wartości wskaźnika wystąpiły również w:
 Domaszowicach – 17,6%, Wilkowie – 15,2%, Świerczowie – 13,4% i Pokoju – 10,0%
(wszystkich wiejskich gminach powiatu namysłowskiego);
 Pakosławicach – 16,9% (powiat nyski);
 Branicach – 12,6% (powiat głubczycki);
 Dobrzeniu Wielkim – 12,2% (opolski ziemski).
Poza Dobrzeniem Wielkim – pozostałe gminy należą do grupy obszarów o wysokim
stopniu zagrożenia ubóstwem 7.
Niskie wskaźniki zaobserwowano w:
 Izbicku – 2,9% (powiat strzelecki);
 Turawie i Komprachcicach – po 3,4%, oraz Chrząstowicach – 3,8% (powiat opolski
ziemski);
 Reńskiej Wsi – 3,7% (powiat kędzierzyńsko-kozielski);
 Lasowicach Wielkich – 3,8% (powiat kluczborski);
 Strzeleczkach – 3,9% (powiat krapkowicki) 8.

3.1.2 Wskaźnik liczby osób długotrwale korzystających z pomocy
społecznej 9
W 2013 r. liczba osób, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej dłużej
niż półtora roku wyniosła ogółem 23 781, co stanowiło 58% osób którym przyznano
świadczenie. Przy czym zaobserwowano znaczącą rozpiętość tego wskaźnika – od braku
6

Podstawowe
informacje
o
rozwoju
demograficznym
ludności
do
2013
r.,
GUS,
s.1.
http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf [dostęp 29.04.2014 r.].
7
Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody
wzorca rozwoju, Stan na 31.12.2013 r. Badanie regionalne OIS w Opolu, Opole, 2014 r. http://ois.rops-opole.pl/index.php?id=30
8
Zobacz, tabela 1 w załączeniu
9
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 3, wiersz 6, kol. 3
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występowania długotrwałych klientów w Turawie do sytuacji kilku gmin, gdzie wszyscy klienci
pomocy społecznej korzystają ze świadczeń od dłuższego czasu (ponad 18 miesięcy). Są to
dwie gminy wiejskie: Świerczów i Kamiennik oraz 1 gmina miejsko-wiejska - Korfantów
(gminy powiatów nyskiego i namysłowskiego, które od wielu lat należą w województwie
opolskim do obszarów najwyższego zagrożenia ubóstwem) 10.
Liczba długotrwałych świadczeniobiorców w gminach wiejskich wyniosła 6 690,
stanowiąc 28% tej kategorii klientów w województwie i 65,8% osób, którym udzielono
pomocy w gminach wiejskich. Wskaźnik liczby długotrwałych klientów pomocy społecznej
w gminach wiejskich był o 10 pkt proc. wyższy niż w gminach miejskich i miejsko-wiejskich.
Wykres 3. Wskaźnik liczby długotrwałych klientów pomocy społecznej w gminach
województwa opolskiego (liczba osób korzystających z pomocy społecznej pow. 18 miesięcy
do liczby świadczeniobiorców ogółem)

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Wysoki udział długotrwałych klientów pomocy społecznej w gminach wiejskich – poza
Świerczowem i Kamiennikiem, odnotowano w:
 Izbicku – 92,5%,
 Dobrzeniu Wielkim – 92,7%
 Chrząstowicach – 89,9%,
 Pokoju – 83%.
Niskie wartości wskaźnika wystąpiły w: Rudnikach – 17,2%, Lubszy – 22,55,
Skoroszycach – 22,8% i Strzeleczkach – 24,3% 11.

3.1.3 Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych 12
Poziom i zakres wykształcenia kadry pomocy i integracji społecznej ma istotny wpływ
na efektywność działania instytucji pomocowych. W 2013 r. na ogółem 469 pracowników
socjalnych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
(ośrodkach pomocy społecznej) 327 osób, czyli prawie 70%, posiadało wyższe
wyksztalcenie. Przy czym:
 najwyższy wskaźnik wyższego wykształcenia mają gminy miejskie – 85,1%,
10

Zob. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie
metody wzorca rozwoju, Stan na 31.12.2013 r. Badanie regionalne OIS w Opolu, Opole, 2014 r., s. 30-33
11
Zobacz, tabela 2 w zał.,
12
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 6, wiersz 5 i 7, kol.3.
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 najniższy – gminy miejsko-wiejskie – 63,3%
W gminach wiejskich średni wskaźnik wyższego wykształcenia wyniósł 68,5%
i był bliski średniej dla województwa, a prawie połowa gmin wiejskich osiągnęła wartość
100%. Jednak w 4 gminach nie odnotowano w ogóle pracowników socjalnych z wyższym
wyksztalceniem.
Wykres 4. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych – liczba pracowników socjalnych
z wyższym wyksztalceniem do liczby pracowników socjalnych ogółem

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Największy udział gmin, gdzie większość pracowników socjalnych posiada wyższe
wykształcenie odnotowano w powiatach: namysłowskim, kędzierzyńsko-kozielskim
i krapkowickim.

3.1.4 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I (liczba
pracowników socjalnych posiadających specjalizację I stopnia
w zawodzie pracownika socjalnego) 13
W 2013 r. spośród 469 pracowników socjalnych specjalizację I stopnia w zawodzie
pracownik socjalny posiadało ogółem 160 osób, 34,1% zatrudnionych, w tym:
 16 pracowników ośrodków w gminach miejskich (14%);
 109 w gminach miejsko-wiejskich (44,1%);
 35 osób w ½ gmin wiejskich (32,4%).
W gminach wiejskich:
 w 5 gminach wszystkie osoby mają specjalizację I stopnia;
 w 7 gminach – specjalizację uzyskało ¾ pracowników;
 w pozostałych 6 jednostkach mniej niż połowa załogi posiada omawiane
wyksztalcenie.\

13

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 6, wiersz 5 i 9, kol.3.
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Wykres 5. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I stopnia – liczba pracowników
socjalnych ze specjalizacją I stopnia do liczby pracowników socjalnych ogółem

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Brak pracowników ze specjalizacją I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
odnotowano w 18 gminach wiejskich, w tym najwięcej w:
 5. gminach powiatu opolskiego ziemskiego;
 2. gminach powiatu kędzierzyńskiego;
 2. gminach powiatu krapkowickiego;
 2. gminach powiatu namysłowskiego;
 2. gminy powiatu nyskiego;
 2. gminach powiatu strzeleckiego;
 po 1. gminie w powiatach głubczyckim, oleskim i prudnickim 14.

3.1.5 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II (liczba
pracowników socjalnych posiadających specjalizację II stopnia
w zawodzie pracownika socjalnego) 15
W 2013 r. woj. opolskim było jedynie 14 pracowników socjalnych posiadających
specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Byli to wyłącznie pracownicy
gmin miejsko-wiejskich: Byczyny (1), Krapkowic (1), Namysłowa ( 4), Nysy (7), Ozimka (1).
W ogóle nie odnotowano pracowników ze specjalizację II stopnia w gminach wiejskich
i gminach miejskich, a wskaźnik dla województwa wyniósł średnio 3% 16.

14
15
16

Zobacz, tabela 4 w zał.,
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 6, wiersz 5 i 10, kol.3
Zobacz, tabela 5 w zał.,
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Wykres 6. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II stopnia – liczba pracowników
socjalnych ze specjalizacją II stopnia do liczby pracowników socjalnych ogółem

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

3.1.6 Wskaźnik specjalizacji z organizacji pomocy społecznej kadry
kierowniczej (liczba kadry kierowniczej posiadającej specjalizację
z organizacji pomocy społecznej) 17
Na 84 kierowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej województwa
opolskiego – 71 osób (prawie 85%) uzyskało specjalizację z organizacji pomocy społecznej,
w tym 30 kierowników ośrodków w gminach wiejskich (83,3%). Tylko 6 kierowników
ośrodków w gminach wiejskich i 7 osób w gminach miejsko-wiejskich nie posiada
specjalizacji uprawniającej do kierowania jednostką organizacyjną. Najczęściej są to osoby,
które zajmowały kierownicze stanowiska przed wejściem w życie przepisu nakazującego
posiadanie omawianej specjalizacji.
Wykres 7. Wskaźnik specjalizacji z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

17

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r., dział 6, wiersz 2 i 4, kol.3
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3.1.7 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej (liczba pracowników
socjalnych przypadająca na 2000 mieszkańców)
Wskaźnik dostępności pracy socjalnej określa liczbę pracowników socjalnych
przypadających na każde 2000 ludności. Wartość tego wskaźnika może mieścić się
w granicach:
 od 0,00 do 0,99 i oznacza, że na każde 2000 ludności przypada mniej niż
1 pracownik socjalny;
 od 1,0 i więcej – oznacza, że na każde 2000 ludności przypada co najmniej
1 pracownik socjalny.
Według danych GUS na koniec 2013 r. w województwie opolskim było 1 004 416
mieszkańców. Wskaźnik dostępności pracy socjalnej wynosił średnio 0,93, czyli na
każde 2000 mieszkańców województwa przypadał mniej niż 1 pracownik socjalny (na
1 zatrudnionego w gminach pracownika socjalnego przypadało średnio 2 212 mieszkańców).
Wskaźnik dostępności pracy specjalnej wynosił:
 dla gmin miejskich – 1,03;
 dla gmin miejsko-wiejskich – 0,92;
 dla gmin wiejskich był najniższy i wynosił 0,88.
Wykres 8. Wskaźnik dostępności pracy socjalnej w woj. opolskim w 2013 r. - wg typów gmin

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Spośród gmin wiejskich odpowiedniego wskaźnika (wynoszącego 1,0), nie osiągają
gminy o dużej liczbie mieszkańców, ale jednocześnie niskim udziale osób korzystających
z pomocy społecznej (gminy o niskim stopniu zagrożenia ubóstwem), czyli gminy powiatów:
krapkowickiego (Strzeleczki, Walce), opolskiego ziemskiego (Chrząstowice, Dąbrowa,
Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Popielów, Tarnów Opolski, Turawa) oraz powiatu
strzeleckiego (Izbicko).
Natomiast spośród gmin o wysoki stopniu zagrożenia ubóstwem (wysoki udział
klientów pomocy społecznej w liczbie mieszkańców) właściwego wskaźnika dostępności
pracy socjalnej nie spełniają gminy w powiatach: brzeskim - Lubsza (0,66) i Skarbimierz
(0,51), nyskim - Pakosławice (0,54) i Skoroszyce (0,94) oraz w powiecie prudnickim - Lubrza
(0,92) 18.

18

Zobacz, tabela 7 w zał.,
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Wykres 9. Wskaźnik dostępności pracy socjalnej w woj. opolskim w 2013 r. w gminach
wiejskich

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

3.1.8 Wskaźnik pomocy pieniężnej (liczba osób, którym przyznano
świadczenie pieniężne) 19
W 2013 r. w woj. opolskim świadczenia pomocy społecznej otrzymało ogółem 41 014
świadczeniobiorców (osób, którym decyzją administracyjną przyznano świadczenie), przy
czym:

19

Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-XII
2013 r. w CAS, dział 3, wiersz 1, kol. 1
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 świadczenia pieniężne otrzymało 26 570 osób (65% otrzymujących świadczenia
ogółem);
 świadczenia niepieniężne – 18 347 (45%),
Część osób (10% otrzymujących świadczenia) korzystało jednocześnie ze
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Wykres 10. Liczba osób, które otrzymały świadczenia pomocy społecznej w 2013 r. w woj.
opolskim, w tym świadczenia pieniężne i niepieniężne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2013 r.

Procentowy udział osób korzystających ze świadczeń pieniężnych wyniósł średnio
w województwie opolskim prawie 65% i wahał się od najniższej wartości 42,8% w Dobrzeniu
Wielkim (powiat opolski ziemski) do 100% w Turawie (również powiat opolski ziemski).
Przy czym:
 w gminach miejskich wskaźnik wyniósł 65,1%;
 w gminach miejsko-wiejskich uzyskał najniższą wartość 64,2;
 w gminach wiejskich wartość wskaźnika była najwyższa i wynosiła prawie
66%.
Wykres 11. Wskaźnik pomocy pieniężnej w woj. opolskim w 2013 r. (liczba osób, którym
przyznano świadczenia pieniężne do liczby osób otrzymujących świadczenia ogółem)

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.
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Spośród gmin wiejskich najwyższe wartości wskaźnik pomocy pieniężnej wystąpiły
w: Pokoju (91,9%), Świerczowie (89,9%), Radłowie (99,1%), Bierawie (87,4%),
Strzeleczkach (83,8%) 20.
Wysoki udział pomocy pieniężnej może świadczyć o niewielkiej aktywności lub braku
możliwości stosowania w gminie aktywnych form wsparcia i przewadze stosowania pomocy
materialnej nad wsparciem i aktywizacją. Jednak ten fragment badania wymaga uzupełnienia
w postaci dodatkowych analiz w zakresie rodzaju i struktury świadczeń pieniężnych
w poszczególnych gminach. Na przykład: w niektórych jednostkach może występować
znacząca przewaga zasiłków stałych, udzielanych z tytułu niepełnosprawności lub
podeszłego wieku, czyli w sytuacjach gdzie brak uzasadnionej potrzeby zastosowania
aktywnych form wsparcia, a przewaga pomocy pieniężnej nie oznacza braku umiejętności
lub możliwości stosowania aktywnych form wsparcia.

3.1.9 Wskaźnik kontraktu socjalnego (liczba osób objętych kontraktem
socjalnym) 21
Kontrakt socjalny jest uznanym i od wielu lat stosowanym narzędziem aktywizacji
społecznej. Jako element pracy socjalnej stanowi istotne wsparcie pracowników socjalnych
w pobudzaniu aktywności i samodzielności klientów pomocy społecznej, zwłaszcza osób
długotrwale korzystających z pieniężnych form wsparcia.
Udział liczby osób objętych kontraktem socjalnym jest wskaźnikiem realizacji pracy
socjalnej, zakresu działań aktywizujących i usamodzielniających, szczególnie długotrwałych
beneficjentów.
W 2013 r. w woj. opolskim kontraktem socjalnym objęto ogółem 2 219 osób, tj.
5,4% świadczeniobiorców ogółem, w tym:
 w gminach miejskich wskaźnik był najwyższy – 8,1%;
 w gminach miejsko-wiejskich wyniósł 5,4% (blisko średniej dla województwa);
 w gminach wiejskich był najniższy z wartością 3,6%.
Wykres 12. Wskaźnik kontraktu socjalnego w woj. opolskim w 2013 r. (liczba osób objętych
kontraktem socjalnym do liczby świadczeniobiorców ogółem)

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

20
21

Zobacz, tabela 8 w zał.,
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 3, wiersz 5, kol.3.
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W 11 gminach województwa (w tym w 8 gminach wiejskich) w ogóle nie odnotowano
osób objętych kontraktem socjalnym, a najwyższy udział procentowy świadczeniobiorców
wystąpił w Tułowicach – 22,2% (gmina wiejska powiatu opolskiego ziemskiego).
Wśród gmin wiejskich:
 wysokie wartości odnotowano w: Dąbrowie (17,,4%), Strzeleczkach (10,1%),
Komprachcicach (10,2%);
 niskie w: Skarbimierzu (0,4%), Łubnianach (1,3%), Pakosławicach (1,7%),
Popielowie i Izbicku (po 1,9%) 22.

3.1.10 Wskaźnik odmów z powodu braku środków (liczba decyzji
odmownych z powodu braku środków) 23
W województwie opolskim w 2013 r. udzielono ogółem 1 479 odmów udzielenia
pomocy, wśród których dużą grupę stanowiły decyzje odmawiające udzielenia pomocy
z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego – 571, tj. 38,6% (brak uprawnień do
pomocy społecznej).
Odmowy z powodu braku środków finansowych stanowiły niecałe 22%
przypadków odmowy udzielnie wsparcia. W tym:
 w gminach miejskich na 246 decyzji odmownych nie odnotowano decyzji, których
powodem był brak środków;
 w gminach miejsko-wiejskich wskaźnik odmów z powodu braku środków wyniósł
26,6% i był najwyższy;
 w gminach wiejskich odsetek takich decyzji był znikomy i wyniósł 4,3%
(9 decyzji z powodu braku środków na 208 decyzji odmownych ogółem).
Wykres. 13. Struktura odmów udzielenia pomocy w woj. opolskim w 2013 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

22
23

Zobacz, tabel 9 w zał.,
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 10.10, wiersz 3, kol.5
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Wykres 14. Wskaźnik odmów z powodu braku środków finansowych w woj. opolskim w 2013 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Spośród gmin wiejskich najwięcej decyzji odmownych z powodu braku środków
finansowych wydano w: Lasowicach Wielkich – powiat kluczborski (70 decyzji), Tułowicach –
powiat opolski ziemski (25) oraz Lubszy – powiat brzeski (4). W pozostałych gminach nie
wydano ani jednej decyzji tego rodzaju 24.

3.1.11 Wskaźnik realizacji projektów EFS w gminach wiejskich (liczba
gmin wiejskich realizujących projekty EFS) 25
Poprzez realizację projektów finansowanych ze środków UE beneficjenci pomocy
społecznej mogą uczestniczyć w nowoczesnych (w inny sposób niedostępnych lub rzadko
stosowanych) formach wsparcia, polegających na aktywizacji społecznej i zawodowej,
zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Udział gmin w realizacji projektów daje
możliwość zastosowania nowoczesnych instrumentów wsparcia, przy wykorzystaniu
zewnętrznych środków finansowych i niewielkim udziale funduszy własnych.
Mimo wielu mankamentów zgłaszanych przez uczestników i wykonawców projektów
26
UE do tej pory, aktywizacja społeczna i zawodowa realizowana w tej formie przynosi wiele
korzyści, zwiększając efektywność systemu pomocy społecznej.
W 2013 r. w woj. opolskim w projektach finansowanych z UE uczestniczyły ogółem 33
gminy, tj. prawie 47% gmin w województwie. W tym były:
 wszystkie gminy miejskie (100%);
 13 gmin miejsko-wiejskich (41%);
 17 gmin wiejskich 47,2%.

24

Zobacz, tabela 10 w zał.,
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r. w CAS, dział 7, wiersz 63, kol. 3.
26
Aktywna polityka społeczne w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, badanie regionalne OIS w Opolu,
Opole 2010, s.80.
25
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Wykres 15. Wskaźnik realizacji projektów EFS wg typów gmin województwa opolskiego
w 2013 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2013 r.

Spośród 36 gmin wiejskich w projektach uczestniczyły:
 w powiecie głubczyckim: Branice,
 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: Pawłowiczki i Polska Cerekiew,
 w powiecie krapkowickim: Walce,
 w powiecie namysłowskim: Domaszowice, Świerczów, Wilków, Pokój,
 w powiecie nyskim: Kamiennik, Pakosławice, Skoroszyce,
 w powiecie opolskim ziemskim: Chrząstowice, Popielów, Tarnów Opolski,
Tułowice,
W ogóle nie uczestniczyły w projektach gminy powiatów: brzeskiego, kluczborskiego,
oleskiego, prudnickiego i strzeleckiego 27.
W 2013 r. – podobnie jak w latach poprzednich, spadła liczba gmin uczestniczących
w projektach EFS. Głównymi powodami zmniejszającego się zainteresowania ośrodków
pomocy społecznej woj. opolskiego realizacją projektów, w tym szczególnie projektów
systemowych, były:
 brak wystarczających własnych środków finansowych na zabezpieczenie
realizacji projektu,
 trudności organizacyjne i prawne w jego realizacji (niedobory kadrowe, trudności
w kwalifikowaniu wydatków itp.) 28.

3.2

Analiza wyników badań (efektywność pomocy
w gminach wiejskich w opinii kierowników OPS)

społecznej

Zdefiniowana na wstępie efektywność jest pochodną wielu czynników. Mają one
charakter jednostkowy (dotyczą pracowników OPS) oraz instytucjonalny (wynikają z reguł
funkcjonowania ośrodka, jego zasobów, możliwości itd.). Jednakże w wielu przypadkach
efektywność OPS w gminie wiejskiej zależy od tych dwóch typów czynników – pracownicy
socjalni są przecież częścią struktury instytucjonalnej ośrodka. Ich działania są przez tą

27
28

Zobacz, tabela 11 w zał.,
Tamże, s.110-111
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strukturę determinowane, a z drugiej strony - aktywnie wpływają na jej charakter. Elementy
te przenikają się wzajemnie.

3.2.1 Wpływ szkoleń zawodowych pracowników socjalnych na
efektywność pracy OPS
Jednym z ważnych elementów mającym wpływ na efektywność funkcjonowania OPS
jest dobrze wykształcona kadra pracowników socjalnych. Zaprezentowane dane zastane
uwidaczniają wysoki poziom wykształcenia pracowników socjalnych zatrudnionych
w gminach wiejskich. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku specjalizacji I stopnia
w zawodzie pracownik socjalny. W gminach wiejskich wskaźnik liczby pracowników
socjalnych ze specjalizacją I stopnia do liczby pracowników socjalnych ogółem jest niemal
identyczny jak średnia dla województwa. Specyfika problemów z jakim spotyka się pracownik
socjalny wymaga nie tylko wysokiego poziomu wykształcenia i specjalizacji zawodowych, ale
również ciągłego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Dlatego
tak ważne jest ich uczestnictwo w systemie kształcenia ustawicznego, w postaci właściwie
dostosowanych szkoleń i kursów. Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie jasno
wynika, że w ostatnim roku niemal we wszystkich wiejskich ośrodkach pomocy społecznej
w województwie opolskim ich pracownicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział
w szkoleniach zawodowych.
Wykres 16. Liczba pracowników ośrodka pomocy społecznej, którzy w ciągu ostatniego roku
brali udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe n=36

Warto mieć na uwadze, że szkolenia przewidziane dla pracowników OPS mogą być
w różnym stopniu dostosowane do lokalnych problemów, z którymi ci pracownicy spotykają
się na co dzień w swojej pracy. Jednakże kadra kierownicza uznała, że szkolenia
podnoszące kwalifikacje zawodowe, w których brali udział pracownicy wpłynęły na
efektywność całej jednostki (zdecydowanie tak i raczej tak). Należy zaakcentować, że jest to
opinia kierowników tych jednostek, czyli osób bezpośrednio oceniających wkład swoich
pracowników w realizację zadań ośrodka, a tym samym na efektywność jego
funkcjonowania.
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Wykres 17. Opinia dotycząca udziału pracowników OPS w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe i ich wpływu na efektywność pracy jednostki n=35

Niezwykle istotne z punktu widzenia efektywności działań pracowników socjalnych
jest umiejętne stosowanie przez nich kompetencji społecznych. Warto podkreślić, że sam
termin „kompetencje społeczne” może być różnie rozumiany. W tym miejscu można posłużyć
się bardzo ogólną, a zarazem właściwie przystająca do realiów zadań pracowników
socjalnych, definicją Anny Matczak. Zatem według badaczki są to „złożone umiejętności
warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych,
nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego”29. Sytuacje społeczne stanowią
natomiast obszar ingerencji pracowników OPS. Definicyjnie rozumie się je jako takie,
w które zaangażowani są inni ludzie będący partnerami działania30. Innymi słowy
kompetencje społeczne umożliwiają pracownikom socjalnym właściwe kontakty z klientami
OPS – beneficjentami wsparcia. Umiejętności tego typu są niezbędne w prowadzeniu pracy
socjalnej oraz rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych w środowiskach lokalnych.
Zatem ich nabywanie oraz utrwalanie poprzez szkolenia może mieć istotne znaczenie dla
zapewnienia odpowiedniej efektywności działań OPS.
Uzyskane dane ankietowe wskazują, że w niemal połowie wiejskich ośrodków
pomocy społecznej w województwie opolskim ich pracownicy w ostatnim roku podnosili
swoje kompetencje społeczne poprzez odpowiednie szkolenia. Wartość tę należy uznać za
wysoką, podkreślając jednocześnie, że niezwykle trudno zweryfikować indywidualne
potrzeby odnośnie szkoleń dotyczących kompetencji społecznych. Są to tzw. umiejętności
„miękkie”, trudno kwantyfikowalne, nabywane w trakcie treningu społecznego, czyli także
w czasie wykonywania codziennych zadań. Nie umniejsza to jednak wagi szkoleń tego typu.
Wykres 18. Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne przez pracowników
OPS w ciągu ostatniego roku n=36

29
30

A. Matczak: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych kks .Podręcznik. PTP Warszawa 2007, s. 7.
K. Martowska: Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Liber Libri 2012, s. 16
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Wśród kierowników OPS, których pracownicy podnosili swoje kompetencje społeczne
na odpowiednich szkoleniach zdania na temat zasadności tych szkoleń w odniesieniu do
podnoszenia efektywności pracy ośrodka są jednak bardzo podzielone. Wprawdzie 10
ankietowanych stwierdziło, że udział pracowników socjalnych w tych szkoleniach raczej
wpłynął na efektywność pracy jednostki, ale jednocześnie 7 osób uznało, że zdecydowanie
nie miało to wpływu na efektywność. Trzeba mieć na uwadze, że odpowiedzi pozytywne
ukazują pewną niepewność, a odpowiedzi negatywne są kategorycznym stwierdzeniem.
Taka niejednoznaczność osądu może mieć przynajmniej kilka przyczyn. Przykładowo:
 szkolenia umiejętności społecznych dotyczą indywidualnych kompetencji, więc nie
muszą one wpływać na funkcjonowanie OPS, jako całości (choć w niniejszym
raporcie przyjęto taką zależność);
 biorący udział w szkoleniach pracownicy OPS mogą już posiadać odpowiedni poziom
kompetencji społecznych, więc ich udział w szkoleniach w niewielkim stopniu może
wpłynąć na efektywność jednostki;
 być może kierownicy w kontekście podniesienia efektywności jednostki wyżej cenią
szkolenia dotyczące bardziej „wymiernych” umiejętności.
Wykres 19. Opinia dotycząca wpływu szkoleń kompetencji społecznych w których brali udział
pracownicy OPS na efektywność pracy jednostki n=17

3.2.2 Udział OPS w projektach systemowych oraz wpływ
wykorzystania środków EFS na efektywność pracy jednostki
W przeciwieństwie do kompetencji społecznych instrumenty finansowe stanowią
wymierny czynnik wpływający na efektywność funkcjonowania OPS w gminach wiejskich.
Chodzi tu przede wszystkim o środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zdaniem przeważającej większości respondentów wykorzystanie środków
EFS w 2013 roku wpłynęło na efektywność pracy ośrodka – przy czym, aż 10 ankietowanych
udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak. Rozkład odpowiedzi na to pytanie jednoznacznie
sugeruje wniosek, że fundusze strukturalne UE, w opinii kierowników OPS pozytywnie
wpływają na efektywność ich funkcjonowania. Trzeba tym samym zaznaczyć, że placówki te
realizują założenia Europejskiego Modelu Społecznego oraz aktywnej polityki społecznej31.

31

Zob. Aktywna polityka społeczna w woj.. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Raport z badania
regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, Opole, listopad 2010, M. Rymsza: Aktywizacja w polityce
społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? IFiS PAN, Warszawa 2013
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Podkreślenia wymaga jednak fakt, że nie wszystkie biorące udział w badaniu ośrodki
korzystały ze wskazanych środków (nie dotyczy to 8 OPS). Dotychczasowe badania
ujawniają trudności pracowników socjalnych z nakłonieniem klientów OPS do udziału
w ramach projektu w formach aktywizacji - kursach, warsztatach, szkoleniach. Z kolei
realizatorzy projektów, proponując klientom różne sposoby poprawienia swojej sytuacji,
często spotykają się z ich strony z postawami niechęci i braku zainteresowania, a wszelkie
zmiany traktują jako zagrożenie i możliwość utraty dotychczasowego statusu32.
Wykres 20. Wykorzystanie środków EFS w 2013 roku a wpływ na efektywność pracy OPS n=36

Ponadto projekty współfinansowane ze środków EFS nie są realizowane przez część
gmin wiejskich ponieważ jest to związane z przyjęciem większej ilości obowiązków
wykonywanych w ramach codziennych zadań. Pracownicy socjalni często wyrażają opinię,
że czas i wysiłek poświęcany na realizację projektu jest nieadekwatny do dodatkowego
wynagrodzenia, który on przewiduje. Także liczba osób, która ma go realizować jest zbyt
mała w stosunku do przewidzianych zadań 33 – dotyczy to szczególnie małych ośrodków
wiejskich. Brak odpowiedniej gratyfikacji finansowej to nie jedyna przyczyna zniechęcająca
OPS do realizacji projektów EFS. W ubiegłych latach pracownicy socjalni zwracali uwagę, że
czasami środki przyznane na obsługę projektu trzeba zwracać z uwagi na nową interpretację
przepisów. Problem właściwej interpretacji przepisów dotyczy także innych zadań
zapisanych w projekcie, w tym przede wszystkim kwalifikowania usług i zleceń. Obawa, że
po zakończeniu projektu część kosztów może zostać uznana za niekwalifikowalne i trzeba
będzie je zwrócić jest wielką przeszkodą w podjęciu decyzji o realizacji projektu i uzyskaniu
środków z EFS. Obawa przed zmieniającą się interpretacją przepisów zniechęca cześć
jednostek do aktywniejszych działań, co bezpośrednio przekłada się na efektywność
realizowanych projektów 34.

32
33
34

Aktywna polityka społeczna w woj.. opolskim…op. cit, s. 78.
Tamże, s. 80.
Tamże, s. 80-81.
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3.2.3 Pozostałe czynniki funkcjonowania OPS i ich wpływ na
efektywność
Respondentów poproszono również o określenie istotności, innych czynników dla
efektywności funkcjonowania OPS oraz stopnia ich realizacji. Czynniki te posiadają zarówno
charakter infrastrukturalny, instytucjonalny, finansowy oraz indywidualny. Są to:
 brak barier architektonicznych w budynku;
 komfortowe warunki lokalowe;
 łatwy dostęp pracownika socjalnego do kadry specjalistów (w celu m.in.
konsultacji, współpracy na rzecz klienta itp.);
 dostęp pracownika socjalnego do środków transportu (samochód służbowy,
komunikacja publiczna);
 dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości
czasowych;
 możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego;
 możliwość awansu pracownika socjalnego;
 udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji
pracy w ośrodku;
 większy budżet OPS na realizację zadań ustawowych;
 optymalne wydawanie środków finansowych;
 dostęp do potrzebnej infrastruktury społecznej na terenie gminy (np. szkolne sale
gimnastyczne, pomieszczenia domu kultury, świetlica);
 współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCPR);
 współpraca OPS z podmiotami III sektora;
 uczestnictwo OPS w projektach współfinansowanych ze środków EFS;

3.2.3.1 Czynniki istotne dla efektywności pracy OPS
Ankietowani mieli za zadanie określić istotność każdego czynnika za pomocą skali od
1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nieważne, a 5 oznacza zdecydowanie ważne 35. Należy
zauważyć, że wszystkie spośród nich, zdaniem większości badanych, są bardzo istotne lub
najbardziej istotne.

35

Na wykresie połączono skrajne kategorie skali pozytywne (5 i 4) oraz negatywne (2 i 1), pozostawiono natomiast wartość
środkową (3)
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Wykres 21. Czynniki istotne dla efektywności pracy OPS n=36

Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że największe znaczenie dla
zapewnienia efektywności działań OPS, mają takie czynniki jak: współpraca OPS z innymi
instytucjami samorządowymi (np. gminą, PUP, PCPR), optymalne wydawanie środków
finansowych, a także możliwość rozwoju zawodowego pracowników socjalnych.
W odniesieniu do współpracy z innymi instytucjami szczególnie istotna jest koordynacja
działań instytucji pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy. Dotychczasowe badania
potwierdzają wagę takiej współpracy m.in. w zakresie działań aktywizacyjnych 36. Natomiast
optymalne wydawanie środków finansowych jest działaniem efektywnym sensu stricte. Stąd
najwyższa liczba wskazań w tym przypadku.
Ostatnia z wymienionych w tym miejscu kategorii kafeteryjnych jest niejako
potwierdzeniem opinii respondentów zaprezentowanej na wykresie 17, a dotyczącej szkoleń
zawodowych podnoszących kwalifikacje pracowników socjalnych oraz ich wpływu na
efektywność pracy ośrodka.
Aż 30 wskazań dotyczyło większego budżetu OPS na realizację zadań ustawowych.
Co ciekawe, ankietowani jednocześnie tylko w 16 przypadkach wskazali na istotność
uczestnictwa OPS w projektach EFS, które w znacznej mierze współfinansują pewne
obszary działania ośrodków (jednocześnie w 12 przypadkach wskazano na niską istotność
lub jej brak). Niejednoznaczność osądów w tym zakresie częściowo tłumaczy rozkład
36

Aktywna polityka społeczna w woj.. opolskim…op. cit, s. 99.
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odpowiedzi zaprezentowany na wykresie 15 – więcej niż połowa ośrodków wiejskich nie
realizuje projektów systemowych finansowanych z UE.
Znaczną istotność dla zapewnienia efektywności uzyskała także kategoria
dopasowania zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości czasowych.
Duża liczba odpowiedzi w tym zakresie potwierdza istniejący od dawna problem
przeciążenia pracowników socjalnych nadmiarem obowiązków administracyjnych, co
przekłada się na zbyt krótki czas przeznaczany na pracę socjalną. Ponadto w gminach
wiejskich województwa opolskiego widoczny jest problem zbyty dużych rejonów
opiekuńczych, co potwierdzają badania przeprowadzone przez OIS ROPS w Opolu37.
Problem ten potwierdzają także zaprezentowane dane zastane dotyczące wskaźnika
dostępności pracy socjalnej. Generalna prawidłowość w tym względzie jest następująca: im
mniejszy ośrodek, tym większe rejony opiekuńcze, co zmniejsza czas, który pracownik może
przeznaczyć na pracę socjalną.
Niepokoić może relatywnie niska istotność współpracy OPS w gminach wiejskich
z podmiotami III sektora (jedynie 17 wskazań wysokiej istotności i aż 11 niskiej lub
całkowitego braku istotności). Zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności podmioty
obywatelskie powinny odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Szczególnie na poziomie lokalnym. Stanowią one nośnik kapitału społecznego będącego
skutkiem i przyczyną obywatelskiego współdziałania. Dlatego dziwią ambiwalentne oceny
istotności współpracy z III sektorem wystawione przez kierowników OPS. Tym bardziej, że
często to właśnie OPS jest ośrodkiem społecznej animacji lokalnej wspólnoty. Jednocześnie
ogólnopolskie badania społeczne wskazują na niski poziom kapitału społecznego. „Żyjemy w
kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej wspólnoty” 38. Co
przejawia się m.in. bardzo niską wrażliwością na wspólne dobro. Jest to szczególnie
widoczne w małych społecznościach lokalnych. Autorzy Diagnozy społecznej wskazują:
wprost: „im mniejsza miejscowość tym słabsza wrażliwość na dobro wspólne” 39. Kategoria
dobra wspólnego jest szczególnie ważna w kontekście aktywizacji i korzystania z pomocy
społecznej przez klientów OPS. Są to argumenty świadczące o ogromnej potrzebie kreacji
kapitału społecznego w lokalnych społecznościach i większym zaangażowaniu w ten proces
OPS.

3.2.3.2 Stopień
realizacji
czynników
efektywności pracy OPS

istotnych

dla

Podobnie jak w przypadku istotności wymienionych czynników, także w przypadku ich
realizacji respondenci mieli za zadanie określić jej stopień. Realizację każdego czynnika
określano za pomocą skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nierealizowane, a 5 oznacza
realizowane w pełni 40. Inaczej niż w przypadku istotności, stopień realizacji był w tym
przypadku znacznie zróżnicowany.

37

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ocenie pracowników socjalnych województwa opolskiego– wybrane
zagadnienia. Badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej, ROPS w Opolu, Opole, listopad 2009 S. 27-31
38
Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, s. 297 i poprzednie
39
Tamże, s. 269
40
Na wykresie połączono skrajne kategorie skali pozytywne (5 i 4) oraz negatywne (2 i 1), pozostawiono natomiast wartość
środkową (3)
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Wykres 22. Stopień realizacji poszczególnych czynników n=36

Najwyższe oceny uzyskała odpowiedź:
Udział pracownika socjalnego
w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji pracy w ośrodku. Jako, że wiejskie
jednostki pomocy społecznej są zazwyczaj niewielkimi podmiotami, a sam kierownik czasami
wykonuje obowiązki pracownika socjalnego, wysoki wskaźnik w tym zakresie jest sprawą
naturalną. Niemniej taki koncyliacyjny sposób zarządzania ośrodkiem jest efektywny
z punktu widzenia realizowanych funkcji. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku tej
odpowiedzi respondenci w aż 10 przypadkach wskazywali po 2 oceny (suma wszystkich
odpowiedzi wynosi 46, zamiast 36).
W większości (28) OPS optymalnie wydaje się środki finansowe. Jest to ważny
wskaźnik świadczący o efektywności pracy ośrodka. Ankietowani wysoko ocenili także
realizowaną współpracę z innymi instytucjami (takimi jak np. gmina, PUP, PCPR). Trzeba
podkreślić, że jest to niezwykle ważny komponent efektywnego funkcjonowania OPS. W
opinii pracowników socjalnych, w rozwiązywaniu problemów klientów pomocy społecznej,
najlepiej współpraca przebiega ze szkołami oraz powiatowymi urzędami pracy, kuratorami
sądowymi i powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Natomiast nagorzej współpraca układa
się z komornikami i firmami prywatnymi41.

41
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Podobnie dostęp do potrzebnej infrastruktury społecznej na terenie gminy (np.
szkolnych sal gimnastycznych, pomieszczeń domu kultury, świetlic), przez znaczną
większość gmin jest realizowany w wysokim i najwyższym stopniu. Wysokie wskaźniki w tym
obszarze są prawdopodobnie powiązane z dobrą współpracą z instytucjami, które
udostępniają infrastrukturę społeczną pracownikom i klientom OPS.
Z drugiej strony najniższe wskaźniki realizacji uzyskała kategoria dostępu do środków
transportu (samochód służbowy, komunikacja publiczna). Także w tym wypadku niskie
oceny realizacji wynikają z oczywistych przyczyn zewnętrznych. Małych gmin wiejskich
zazwyczaj nie stać na zapewnienie swoim pracownikom samochodów służbowych. Z kolei
komunikacja publiczna na obszarach wiejskich jest także znacznie słabiej rozwinięta niż w na
terenach miejskich. Jednakże nie można zapominać, że czynnik ten w dużym stopniu może
ograniczyć efektywne wykonywanie zadań przez pracowników socjalnych. W gminach
wiejskich rejony opiekuńcze mogą być znacznie oddalone od siedziby OPS. Pracownicy
socjalni potrzebują więc znacznej ilości czasu na dotarcie do nich. Praktyka pokazuje, że
zwykle w tym celu wykorzystywane są prywatne środki transportu.
Nisko oceniono również realizowaną współpracę z podmiotami III sektora. Biorąc pod
uwagę niskie wskaźniki istotności tej współpracy zaprezentowane na wykresie 21, takie
wyniki wydają się ich naturalną konsekwencją. Nie zmienia to jednak faktu, że szeroko
pojmowana współpraca instytucji pomocy społecznej z sektorem obywatelskim to czynnik
mogący w wysokim stopniu poprawić efektywność działań pomocowych. Jest to kwestia,
której nie wolno zaniedbywać, gdyż w przyszłości może rodzić ona negatywne konsekwencje
dla społeczności lokalnych, w których funkcjonuje OPS.
W 18 gminach (w połowie ośrodków wiejskich) najniższe wskazania uzyskała także
kategoria łatwego dostępu pracownika socjalnego do kadry specjalistów (w celu m.in.
konsultacji, współpracy na rzecz klienta itp.). Podobnie jak dostęp do środków transportu,
dostęp do specjalistycznej kadry jest raczej domeną większych ośrodków. W niewielkich
gminach wiejskich jest to znaczącym utrudnieniem.
Chociaż respondenci wskazali niską istotność kategorii braku barier
architektonicznych dla zapewnienia efektywności działań ośrodka, to jednak stopień
realizacji tego czynnika jest bardzo niski lub nierealizowany aż w 17 gminach (jednocześnie
wysoki i najwyższy stopień realizacji był udziałem 16 gmin). Pomimo zadeklarowanej niskiej
istotności, czynnik ten powinien być powszechnie realizowany. Ośrodek pomocy społecznej
jako placówka pomocowa niejako ze swojej definicji powinien posiadać architekturę
dostosowaną do potrzeb wszystkich potencjalnych klientów, także osób niepełnosprawnych
ruchowo i mających problemy z poruszaniem. Warto zaznaczyć, że z powodu negatywnych
zmian demograficznych, które w szczególny sposób dotykają Opolszczyznę (starzenie się
społeczeństwa) będziemy mieć do czynienia z nową sytuacją w zakresie szeroko
rozumianego zabezpieczenia społecznego dla wzrastającej grupy emerytów, rencistów oraz
osób niepełnosprawnych42. W małych lokalnych środowiskach osoby niepełnosprawne
ruchowo i mające problemy z poruszaniem się z uwagi na braki infrastrukturalne są
szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i marginalizację. Dlatego nie można
bagatelizować wagi barier architektonicznych, szczególnie w przypadku takich instytucji jak
OPS.
Ponadto - w celu sporządzenia rankingu czynników wpływających na efektywność
gminnych ośrodków pomocy społecznej, dokonano analizy zależności dwóch zmiennych stopnia realizacji i stopnia ważności poszczególnych czynników wpływu. Uzyskano poniższy
zestaw obszarów składających się z czynników:
42
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1.
2.
3.
4.

ważnych i w wysokim stopniu realizowanych,
ważnych, ale w niewielkim stopniu realizowanych,
w wysokim stopniu realizowanych, choć mniej ważnych,
mało ważnych i o niskim stopniu realizacji.
Wykres 23. Ranking czynników wpływających na efektywność działań gminnych ośrodków
pomocy społecznej woj. opolskiego w opinii kadry kierowniczej w 2013 r.*

*obliczenia na podstawie narzędzia opracowanego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej w Krakowie

Ranking pokazał, że:
1. Ważne i realizowane są następujące czynniki wpływające na efektywność
działań OPS:
 optymalne wydawanie środków finansowych (na wykresie czynnik nr 10);
 współpraca z innymi instytucjami samorządowymi - czynnik nr 12 (w gminie,
w powiecie – z PUP, PCPR);
 udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji
pracy w ośrodku (czynnik nr 8);
 dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości
czasowych (czynnik nr 5);
 możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego (czynnik nr 6);
2.
Ważne, ale nie realizowane stanowiące obszar poprawy to:
 możliwość awansu pracownika socjalnego (czynnik nr 7);
 większy budżet na realizację zadań ustawowych (czynnik nr 9);
 łatwy dostęp pracownika socjalnego do kadry specjalistów (np. w celu
konsultacji i współpracy na rzecz klienta) – czynnik nr 3;
3.
Realizowane, ale mniej ważne okazały się czynniki:
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4.

 dostęp do infrastruktury społecznej na terenie gminy (np. szkolne sale
gimnastyczne, pomieszczenia domu kultury, świetlice) – czynnik nr 11;
 komfortowe warunki lokalowe (czynnik nr 2);
Jako najmniej ważne i nie realizowane czynniki respondenci wskazali:
 uczestnictwo OPS w projektach współfinansowanych ze środków EFS;
 brak barier architektonicznych w budynku;
 współpracę OPS z podmiotami III sektora;
 dostęp pracownika socjalnego do środków transportu (samochód służbowy,
komunikacja publiczna).

3.2.4 Czynniki najbardziej ograniczające działania OPS
Wprawdzie wymienione wcześniej czynniki odpowiedzialne za funkcjonowanie OPS
i (w niektórych przypadkach) ich niski stopień realizacji mogą być lub są czynnikami
ograniczającymi efektywne działanie analizowanych placówek, to respondenci wskazywali
także inne - istotne czynniki, jako potencjalne bariery funkcjonalne. Ankietowani mieli za
zadanie określić ich istotność za pomocą skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie
nieważne, a 5 oznacza zdecydowanie ważne43. W kwestionariuszu wyszczególniono
następujące kategorie:
 niespójne przepisy prawa;
 obciążenie pracownika socjalnego zadaniami;
 niewystarczająca liczba szkoleń dla pracowników socjalnych;
 brak superwizji;
 utrudniony przepływ informacji wewnątrz OPS;
 niezadowalająca dostępność otoczenia OPS na terenie gminy (np. DPS, kluby
samopomocy, świetlice, ośrodki wsparcia);
 niskie wynagrodzenia;
 przewaga świadczeń pieniężnych nad pracą socjalną;
 za mało czasu na pracę socjalną;
Łatwo zauważyć, że niektóre spośród powyższych barier są powiązane lub wręcz
tożsame ze wskazanymi wcześniej czynnikami. Respondenci najczęściej (32) zaznaczali
obciążenie pracownika socjalnego zadaniami. Bariera ta jest oczywiście związana
z sygnalizowanym wcześniej problemem wielkości rejonów opiekuńczych oraz wskaźnikiem
dostępności pracy socjalnej. Powiązanym problemem jest zbyt mało czasu przeznaczanego
na prace socjalną (29 odpowiedzi). Znaczna liczba zadań związanych z administrowaniem
ogranicza efektywność działań, które są podstawowym zadaniem pracowników socjalnych.
Katalog najważniejszych barier uzupełniają trzy kategorie (wszystkie wskazane przez
27 respondentów). Są to: przewaga świadczeń pieniężnych nad pracą socjalną - co jest
bezpośrednio związane z powyższą kategorią, niskie wynagrodzenia – w tym przypadku
dochodzi czasem do patologicznych sytuacji, w których świadczeniobiorcy uzyskują
porównywalne świadczenia do zarobków pracowników socjalnych. Źle opłacany pracownik
działa nieefektywnie. Respondenci jako osoby zarządzające placówką doskonale zdają sobie
z tego faktu sprawę. Ponadto wysokość zarobków może być jednym z czynników
odpowiedzialnych za prestiż zawodu. Jak pokazują dostępne badania, ocena prestiżu
zawodu wśród mieszkańców gminy w ocenie pracowników socjalnych jest dość niski (waha
43
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się w przedziale 3-4 w sześciostopniowej skali). Jednak zdaniem pracowników socjalnych
klienci pomocy społecznej, bezpośrednio mający z nimi styczność, oceniają ich pracę trochę
lepiej niż mieszkańcy gminy44. Niski prestiż bez wątpienia wpływa na efektywność
podejmowanych działań. Jako istotną kategorię wymieniano także niespójne przepisy prawa,
co bardzo dezorganizuje działania jednostek, m.in. w kwestii korzystania ze środków EFS
(o czy była już mowa).
Wykres 24. Czynniki najbardziej ograniczające działania OPS n=36

Najmniej istotną barierą jest natomiast: utrudniony przepływ informacji wewnątrz
OPS, co znajduje potwierdzenie w akcentowanym udziale pracowników socjalnych
w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji pracy w ośrodku. Relatywnie niską ocenę
istotności uzyskała także kategoria niewystarczającej liczby szkoleń (choć w tym przypadku
większa liczba respondentów uznała tę barierę za istotną).

3.2.5 Cechy i umiejętności pracownika socjalnego niezbędne do
efektywnej pracy z klientem OPS
Najwyżej ocenione przez respondentów umiejętności pracowników socjalnych
mogące mieć wpływ na efektywność, to konsekwencja w działaniu (22 odpowiedzi), najniżej
zaś oceniono umiejętność negocjacji oraz rozwiazywanie konfliktów (odpowiednio po
44
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3 odpowiedzi). Wyszczególnione na wykresie cechy i umiejętności można zaliczyć jako
szeroko pojmowane kompetencje społeczne. Jak pokazały wcześniej zaprezentowane
wyniki, udział pracowników w szkoleniach dotyczących tego typu kompetencji i ich wpływ na
efektywność OPS jest oceniany przez kierowników w ambiwalentny sposób.
Wykres 25. Cechy i umiejętności pracownika socjalnego niezbędne do efektywnej pracy n=36

3.2.6 Czynniki, które należałoby
efektywność pracy OPS

zmienić,

aby

poprawić

Respondenci zostali poproszeni o samodzielne określenie tego co należałoby
zmienić, aby zwiększyć efektywność działań pomocy społecznej w gminie. Analiza
odpowiedzi ankietowanych pozwala pokategoryzować je w trzy podstawowe grupy,
odnoszące się odpowiednio do: przepisów, zatrudnienia i innych zagadnień. Na pytanie
otwarte ankietowani najczęściej udzielili następujących odpowiedzi:
 w odniesieniu do przepisów:
 niespójne przepisy prawa - dotyczy całego kraju;
 nadmierna biurokratyzacja;
 zwiększenie miejsc pracy dla podopiecznych ośrodka;
 prosta interpretacja przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej;
 oddzielenie realizacji świadczeń finansowych z pomocy społecznej od świadczeń
niepieniężnych, na rzecz realizacji pracy socjalnej;
 większa elastyczność przepisów;
Trzeba podkreślić, że niektóre odpowiedzi respondentów powtarzały się.
 w odniesieniu do problemów kadrowych kierownicy OPS wymieniali następujące
czynniki:
 zwiększenie kadry (większe zatrudnienie w jednostce);
 podwyżki płac;
 zatrudnienie specjalistów (np. psychologów, prawników, doradców zawodowych);
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 odciążenie pracowników socjalnych zadaniami związanymi z praca administracyjną;
 w zakresie pozostałych czynników wskazywano:
 utworzenie na terenie gminy domu dziennego pobytu, placówki wsparcia dziennego,
placówki lecznictwa odwykowego itd.. Rozwój usług wspierających pomoc społeczną
i placówek stanowiących zasoby socjalne gminy (mieszkania chronione, świetlice
środowiskowe);
 zwiększenie limitów klientów przypadających na jednego pracownika;
 zakup samochodu służbowego;
 funkcjonowanie OPS poza strukturą Urzędu Gminy;
Generalnie większość czynników, które należałoby zmienić, aby zwiększyć
efektywność pracy OPS
jest powszechnie akcentowana i powtarzana przez wielu
respondentów.

3.3 Analiza wyników badań (efektywność pomocy społecznej w opinii
przedstawicieli samorządu wybranych gmin wiejskich)
Na efektywność pomocy społecznej składa się wiele czynników, które wymagają
identyfikacji za pomocą różnorodnych metod badawczych. Zatem prócz zastosowanej
metody ilościowej badania zostały uzupełnione o część jakościową, na którą oprócz analizy
danych zastanych składa się 6 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), mających
charakter na wpół ustrukturyzowany. Wywiady przeprowadzone zostały w powiatach: nyskim
(gminy Pakosławice i Skoroszyce), namysłowskim (Pokój, Domaszowice i Świerczów)
i opolskim ziemskim (Popielów).
Scenariusze IDI nie miały w pełni ustrukturyzowanej formy. Dyspozycje do wywiadów
miały charakter otwartych pytań, a w razie potrzeby osoba przeprowadzająca wywiad
kierowała do respondenta pytania dodatkowe. Ich zakres tematyczny obejmował:
 działania podejmowane przez władze gminy w celu zwiększenia efektywności
pomocy społecznej;
 działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania pojawiającym się problemom
społecznym;
 przebieg procesu deinstytucjonalizacji pomocy społecznej w gminie;
 rola gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi;
 rola konsultacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie;
 zasoby i infrastruktura pomocy społecznej w gminie;
 czynniki umożliwiające zwiększenie efektywności i skuteczności pomocy społecznej
w gminach wiejskich.

3.3.1 Działania zwiększające efektywność pomocy społecznej
Gminy mogą podejmować różnorodne działania celem zwiększenia efektywności
pomocy społecznej, ponieważ zarządzanie tym obszarem należy do zadań własnych gminy.
Posiada ona stosowne do tego narzędzia prawne, a jedynym aspektem, który może ją
ograniczać są zasoby finansowe.
Zdaniem jednego z respondentów najbardziej efektywne działania obejmujące
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu związane są z obszarem pracy
i zatrudnienia. Gminom wiejskim trudno jest jednak przyciągać nowych inwestorów w celu
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tworzenia miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Jedynym sposobem jest
przekwalifikowanie osób bezrobotnych tak, aby zdobyły kwalifikacje i umiejętności
dostosowane do lokalnego rynku pracy. Jak wskazuje ważne są (…) Tworzenie miejsc
pracy, podnoszenie kwalifikacji. Większość podopiecznych z OPS (…) posiadają
zdezaktualizowane kwalifikacje niedostosowane do dzisiejszych potrzeb. W związku z tym
aktywna integracja osób bezrobotnych [odbywa się – przyp. OIS] w ramach (…) projektu
systemowego, który realizujemy rok rocznie. Podnosimy kwalifikacje zgodnie z potrzebami.
Służymy pomocą przy poszukiwaniu pracy. Pomoc finansowa. (…) Muszę się tutaj
pochwalić, że myśmy przeszkolili 154 osoby z terenu Gminy Domaszowice. Większość z
nich zrobiła prawo jazdy kategorii C, E, czyli zawodowe, świadectwa kwalifikacji. Wielu z nich
zrobiło wózek widłowy. Wielu z nich zrobiło koparko – ładowarkę. To były dla nich
nieosiągalne kosztowne kursy, których na pewno by nie potrafili sami zrobić, a przy tym
ocierali się o inne instytucje, spotkania, nowe doświadczenia. Coś, co im jest potrzebne na
co dzień” (R 3).
Wymienione działania mają duże znaczenie aktywizujące i usamodzielniające. Ich
wykorzystanie wiąże się ze znacznymi środkami finansowymi, które są do pozyskania tylko
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju projektach finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Tym bardziej, że budżety części gmin, szczególnie wiejskich, są
ograniczone, a posiadane środki pozwalają na zabezpieczenie jedynie ich podstawowych
funkcji. Środki unijne są bezcennym instrumentem, które wspierają pracowników socjalnych
w aktywizowaniu osób korzystających z pomocy społecznej. Są też narzędziem, który ma
bezpośredni wpływ na zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy. Jak podaje jeden
z respondentów (…) Od roku 2008 co roku realizujemy projekty systemowe w ramach POKL.
Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Są to środki unijne, które wspierają pracowników
w aktywizowaniu osób, które korzystają z pomocy społecznej, jak również pomagają się
przekwalifikować. Bardzo dobrze wykorzystany pieniądz. (R 1).
Innym powszechnie stosowanym działaniem jest szeroko rozumiana praca socjalna
stosowana przez pracowników socjalnych OPS. Są to wszelkie inicjatywy mające na celu
wzmocnienie rodziny w zwiększenia jej zdolności do samodzielnego funkcjonowania.
Wsparciem rodziny zajmuje się m.in. powołany w gminie asystent rodziny, który – jak
wskazuje jeden z respondentów – pomaga rodzinie w takich czynnościach jak (…)
poszukiwanie pracy, asertywność, podnoszenie kwalifikacji, uczestnictwo w różnych
spotkaniach, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, współpraca z PCPR – em. To
dotyczy przede wszystkim osób, które mają stopień niepełnosprawności. Dodam tylko tyle,
że większość naszych podopiecznych do 2010 roku, to osoby, które są osobami długotrwale
bezrobotnymi. Większość z nich przez 12 lat nie świadczyła pracy (R 3).
W opinii wszystkich uczestników badania, bezrobocie jest jednym z podstawowych
problemów powodujących udzielanie pomocy i wsparcia. Generuje on też inne negatywne
zjawiska społeczne takie jak uzależnienia czy niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego.
Zwiększeniu skuteczność pomocy społecznej w gminie sprzyjałoby zwiększenie
liczby pracowników socjalnych, ponieważ w wielu gminach ich liczba jest niewystarczająca
w stosunku do potrzeb i wymaganego standardu. Jak mówi jeden z badanych (…)
„Przydałaby się większa liczba pracowników socjalnych, żeby dorównać do wymagań
ustawowych, ale środki to ograniczają (R 6). Natomiast drugi zaznacza, że ważne jest (…)
W pierwszej kolejności przede wszystkim zwiększenie nakładów finansowych na pomoc
społeczną, a poza tym zwiększenie liczby pracowników socjalnych do ustawowej liczby
(R 1).
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Jednym z najważniejszych ograniczeń w tym zakresie są zasoby finansowe gmin.
Niewystarczająca ilość środków, przekłada się na niemożność zastosowania całego
wachlarza narzędzi aktywizujących społecznie i zawodowo, co skutkuje ograniczoną
skutecznością niesionej pomocy. Zwiększenie dostępności środków pomogłyby nie tylko
zwiększyć kadrę ośrodków pomocy społecznej, ale też częściej stosować narzędzia
aktywizacyjne. Brak środków lub ich ograniczenie np. na roboty publiczne i staże, utrudnia
prowadzenie działań na rzecz potrzebujących, tym bardziej, że jak wskazuje jeden
z respondentów (…) Zwiększenie środków finansowych też by było wskazane, dlatego że
nasza gmina jest mała, a pieniążki jakie posiadamy jedynie.. dobrze, że otrzymujemy dotacje
z Opola, dlatego, bo tak to byśmy nic nie miały (R 5).
Problemy finansowe to jeden z głównych tematów w wypowiedziach respondentów.
Planowany corocznie budżet gminny utrudnia wydatkowanie pieniędzy na niezaplonowane
działania. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. klęsk żywiołowych, kierownicy OPS mogą
starać się pozyskać dodatkowe pieniądze. Według jednego z respondentów (…) Budżet
gminy uchwalany jest raz w roku, więc muszą wydatkować to, co mają. Jeśli jest jakiś pilny
problem, to zgłaszają to wójtowi. Wójt przedstawia radzie. Szukamy pieniędzy.
Dofinansowujemy, jeśli to jest rzeczywiście taki niezbędny wydatek (R 6).
Uwagi respondentów, które pojawiają się w kontekście realizowanych przez ośrodki
pomocy społecznej działań trudno jest bezpośrednio odnieść do funkcjonowania OPS-ów,
ponieważ wpływ na to mają także inne czynniki panujące w gminie. Czasami trudno
respondentowi mówić o skuteczności pomocy społecznej, bo zdaje sobie sprawę, że
działania całego samorządu są dalece niewystarczające. Gminy wiejskie to obszary,
w których występuje kumulacja wielu niekorzystnych zjawisk, mających długotrwałe
konsekwencje dla życia mieszkańców, które jednocześnie ograniczają rozwój lokalnej
społeczności. Jest to długotrwałe bezrobocie powodujące dziedziczenie ubóstwa i wyuczoną
bezradność oraz uzależnienie od świadczeń społecznych. Jak mówi jeden z badanych (…)
U nas jest dużo terenów popegeerowskich. Ci ludzie zostali zostawieni sami sobie. Już
drugie pokolenie ma problemy z brakiem pracy. A co za tym idzie jest ubóstwo, brak
perspektyw, alkoholizm (…) jest to trudne, bo do tej pory nikomu nie udało się znaleźć
recepty, aby zniwelować te problemy społeczne. U nas też się nie udało (R 6). Z kolei inny
zaznacza, że (…) Na pewno gro osób jest uzależnionych od świadczeń. Aczkolwiek
jesteśmy gminą typowo rolniczą, gdzie nie mamy dużo zakładów pracy (…) Uzależnione od
alkoholu, od środków odurzających. Więc ta praca jest trudna. To tam, gdzie jest
niewydolność, niezaradność, niewydolność wychowawcza (R 3).
Do innowacyjnych działań podejmowanych przez władze gminy, mających na celu
zwiększenie efektywności pomocy społecznej, było stworzenie szeregu instytucji należących
do sektora ekonomii społecznej. Działania w tym obszarze zależą od pomysłowości
i kreatywności władz. Do animacji takiego sektora niezbędny jest lider, który będzie miał
wizję i odpowiednie środki do rozwijania takiego sektora na zarządzanym przez siebie
obszarze. Według jednego z respondentów (…) Gmina Byczyna stworzyła coś w rodzaju
takiego klubu integracji społecznej czyli na bazie takiego właśnie klubu, potem było to
centrum integracji społecznej, a teraz to jest spółdzielnia społeczna, więc to można uznać za
sukces w tym polu, dodatkowo w Nysie powstał taki program adaptacji mieszkań socjalnych
przez osoby właściwie w trudnej sytuacji, osoby długotrwale bezrobotne, no podobnie było
w naszej gminie, także też to uznaje za sukces (R 4). Natomiast drugi z badanych podaje
(…) na przykład Klub integracji społecznej, który uzyskał też dofinansowanie z ministerstwa
pracy i polityki społecznej, Bank Żywności i inicjatywy takie czysto lokalne, typu organizacja
wieczerzy wigilijnej, czyli stara się nasz GOPS być blisko klienta prawda (R 2). Z kolei inny
mówi, że główną bolączką na realizację różnych inicjatyw są (…) problemy związane (…)
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z brakiem pieniędzy na staże, na zasiłki, na różne szkolenia, na roboty publiczne, na różne
pomoce takie dodatkowe wsparcia dla osób uzależnionych, przemoc, psycholog. Po prostu
na to brakuje środków (R 5).
Brak środków nie ogranicza się tylko do lokalnych przedsięwzięć czy zatrudnienia
pracowników socjalnych. Pieniędzy brakuje także na zatrudnianie innych pracowników
merytorycznych, np. psychologa czy doradcy zawodowego, których obecność zwiększa
zakres wsparcia osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Zdaniem jednego z respondentów (R 2), gminy borykają się z różnymi problemami
i mają różne potrzeby. Czasami same zadania oświatowe pochłaniają większość wydatków
gmin wiejskich, dlatego do problemów finansowych trzeba podejść realnie i liczyć się z tym,
że część obszarów zostanie niedofinansowana. Jedynym ratunkiem jest sięganie po dotacji
unijne przeznaczane na szeroko pojmowane działania związane z przeciwdziałaniem
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo rozmówca jako jedyny zauważył, że to
szkolenia są jednym z elementów podnoszących efektywność pomocy społecznej,
zaznaczając, że powinny one dotyczyć tematyki wypalenia zawodowego, ponieważ warunki
pracy i problematyka, którą zajmują się pracownicy socjalni sprzyja poczuciu wypalenia. Jak
mówi (…) oni mają do czynienia z trudnymi sprawami i człowiek też w jakiś sposób przejmuje
te sprawy (R 2).

3.3.2 Deinstytucjonalzacja pomocy społecznej
Deinstytucjonalizacja w sferze pomocy społecznej powinna polegać na przekształceniu
systemu pomocy społecznej w kierunku ograniczania form instytucjonalnych na rzecz
rozwoju form pomocy środowiskowej, ponieważ „instytucjonalizacja pomocy społecznej
oznacza przede wszystkim izolację podopiecznych i brak zaspokojenia indywidualnych
potrzeb beneficjentów” 45.
UNICEF definiuje deinstytucjonalizację jako „całość planowania transformacji
i zmniejszania rozmiaru zakładów stacjonarnych lub ich likwidacji przy jednoczesnym
zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych usług opieki, bazujących na standardach
wynikających z praw człowieka i zorientowanych na rezultaty 46.
Z założenia zjawisko to powinno przyczyniać się do zwiększenia efektywności pomocy
społecznej poprzez indywidualizację form pomocy i realizację świadczeń jak najbliżej miejsca
zamieszkania podopiecznych. Wypowiedzi respondentów świadczą o tym, że trudno im było
zrozumieć sens tego zjawiska. Jeden z nich utożsamił deinstytucjonalizację z kontaktem
klientów pomocy społecznej z innymi instytucjami, stwierdzając jednocześnie, że nie mają
oni do tego zbyt wiele okazji. Jak mówi (…) Podopieczni, to długotrwale osoby bezrobotne,
które poza tym, że otrzymywali środki finansowe, nie wychodzili w obszar współpracy
z instytucjami, nie wychodzili naprzeciw. Nie potrafili poruszać się. Ten projekt systemowy,
integracja osób bezrobotnych pozwolił im na spotkania, na uczestnictwo aktywne, na udział
w różnych naradach, w szkoleniach, ścieżka edukacyjna, na spotkanie z psychologiem, na
spotkanie z doradcą zawodowym, który również poprzedzał projekt swoimi szkoleniami
i naradami (R 3).
Inny respondent wiązał zjawisko z pozarządowymi instytucjami działającymi w jego
gminie (…) „Może być takie różne ugrupowania z pozarządowe, takie kluby seniorów,
świetlice socjoterapeutyczne. Takie pozabudżetowe jakieś działalności (R 5).
45

Deinstytucjonalizacja [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna], Konferencja w Biurze Rzecznika Praw
Obywatleksich
HTTP://WWW .RPO.GOV.PL/PL/CONTENT/DEINSTYTUCJONALIZACJA-ART-28-%E2%80%93-ODPOWIEDNIE-WARUNKI%C5%BCYCIA-I-OCHRONA-SOCJALNA
46
Deistytucjonalizacja – wykorzystanie funduszy UE w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnie społeczności, http://www.wcpr.pl/pliki/prezentacje/deinstytucjonalizacja.pdf
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Z kolei inny wskazał na wagę projektów systemowych w tym zjawisku, mówiąc że (…)
tutaj deinstytucjonalizacja to też przede wszystkim te projekty systemowe POKL (R 1).
Podczas zrealizowanych wywiadów nie udało się pozyskać informacji o zjawisku
deinstytucjonalizacji w pomocy społecznej. A jeden z respondentów nawet stwierdził, że (…)
U nas nie przebiega ten proces (R 4).
Tylko jeden z respondentów powiązał zjawisko deinstytucjonalizacji z odciążeniem
pracowników socjalnych od pracy administracyjnej związanej ze sporządzaniem
odpowiedniej dokumentacji w zakresie wydawania świadczeń pieniężnych czy
sporządzaniem wywiadu środowiskowego lub kontraktu socjalnego. Jak wyjaśnia (…) to jest
to, że nasz pracownik GOPS-u stoi obok tego klienta, on jest blisko. Natomiast, jeżeli mówiły
tutaj o tej deinstytucjonalizacji to mówimy również o tym, że ten pracownik socjalny ma być
odciążony od tej pracy, takiej administracyjno-biurowej prawda. On ma się zająć pracą
socjalną i koniec tak. Natomiast szczerze mówiąc, wygląda to dzisiaj tak, że (…) jeżeli ten
pracownik socjalny ma przeprowadzić wywiad środowiskowy, nie wiem czy pan wie, ile
wywiad środowiskowy ma stron? (R 2).

3.3.3 Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych
Każda gmina zobligowana jest do opracowana Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Dokument ten precyzuje główne problemy społeczne występują na
terenie gminy oraz sposób im przeciwdziałania i zapobiegania. Ważnym elementem są
działania priorytetowe w zakresie przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Przeważnie
problemy te dotyczą bezrobocia, niepełnosprawności i walki z uzależnieniami.
Każdy z respondentów potwierdził istnienie w swojej gminie tego dokumentu.
Z części wypowiedzi wynika, że w najbliższym czasie powinny zostać one zaktualizowane.
Jak podaje jeden z nich dokument powstawał (…) mniej więcej przez rok, został uchwalony
bodajże w 2004-2005, obowiązuje do 2015, (…) opracowały go zespoły ds. opracowywania
strategii, było to zrobione lokalnie (R 1).
Z innej wypowiedzi wynika, że taki dokument powstał stosunkowo niedawno, a jego
opracowanie było poddane szerokim konsultacjom społecznym, co jest istotne, ponieważ
bardzo ważne, by przedstawiciele władz przedstawiali obywatelom swoje plany, które
powinny być odpowiedzią na potrzeby obywateli i społeczności lokalnych. Jak mówi jeden
z badanych dokument (…) Został uchwalony w ubiegłym roku w czerwcu. Jest to strategia
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020. Opracowywali ją pracownicy
GOPS-u, urzędnicy urzędu gminy. Około 3 miesięcy trwało opracowanie tej strategii.
Poddana była szerokim konsultacjom społecznym. Jest nowym dokumentem, więc na razie
nie trzeba jej jeszcze aktualizować (R 6). Z kolei inny wskazuje, że (…) Spotykamy się
z organizacjami pozarządowymi, na takich spotkaniach, gdzie omawiamy roczny program,
założenia, oprócz tego są konsultacje na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń, w ten
sposób to się odbywa (R 4).
Zadania opisane w strategiach związane są z działalnością pomocy społecznej.
Jednak dokument ten określa rozwiązania dla całej gminy, a realizacja wytycznych
związanych z przeciwdziałaniem negatywnych skutków problemów społecznych winna być
realizowana również przez inne instytucje publiczne znajdujące się na terenie gminy.
Strategie umożliwiają powoływać zespoły interdyscyplinarne angażując w ten sposób
przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów. Opracowanie go jest ważne, ponieważ jego
istnienie jest niezbędną podstawą do pozyskiwania środków zewnętrznych pochodzących
z EFS. Bez takiej strategii niemożliwe jest zdobywanie i realizowanie projektów. Jak wyjaśnia
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jeden z badanych (…) Staramy się realizować strategię, ale nie ukrywam, że jest to
dokument głównie potrzebny, żeby starać się o środki z zewnątrz na różne programy
wsparcia (R 6), a inny dodaje, że (…) ten dokument pomoże nam w pozyskiwaniu środków
unijnych w nadchodzącym okresie programowania (R 1).

3.3.4 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
Współpraca międzyinstytucjonalna jest bardzo ważnym elementem przeciwdziałania
lokalnym problemom społecznym, a tym samym zwiększania efektywności pomocy
społecznej. Współpraca taka pomaga wykorzystać zasoby innych instytucji, którymi
pracownicy socjalni nie dysponują. Respondentów poproszono, aby opisali, jak na
przykładzie ich gmin wygląda podejmowanie takiej współpracy oraz, w jaki sposób wspólnie
rozwiązują pojawiające się problemy. W części gmin wypracowano stałą współpracę
z organizacjami zewnętrznymi w obszarach, w których działania ośrodków pomocy
społecznej są niewystarczające. Organizuje się też konsultacje społeczne w sprawach
istotnych dla samorządu gminy. Respondenci poruszali w tym względzie szczególnie kwestie
dotyczące usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych oraz działania skierowane
do tej kategorii osób, których liczba nieustannie wzrasta. Jak mówi jeden z nich (…) Mamy
podpisaną umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w sprawie usług opiekuńczych
i to po prostu jest realizowane z nimi. Z biurem pracy mamy po prostu program sepii, który
umożliwia też współpracę nam z biurem pracy (R 5). Z kolei inny dodaje, że (…) Mamy tu
kilka organizacji pozarządowych, które działają na rzecz swoich środowisk. Przede
wszystkim te działania są skierowane do seniorów. Regularnie niektóre organizacje robią
spotkania pod hasłem „Dzień Seniora” dla właśnie tych osób już nieczynnych zawodowo
(R 1).
Często świadczenia jakimi dysponują pracownicy socjalni nie wystarczają na
podstawowe potrzeby, zwłaszcza gdy powodem trudnej sytuacji życiowej są choroba lub
nieprzewidziane zdarzenia losowe. Jak podaje jeden z respondentów (R 3) sam często
poszukiwał dla potrzebujących pomocy wśród organizacji pozarządowych świadczących
pomoc rzeczową i finansową, skutecznie ją otrzymując (…) W sytuacjach, kiedy rodzina się
znalazła w trudnej sytuacji, nasza pomoc, którą myśmy świadczyli dla beneficjenta nie
wystarczała, sięgałam do metod sprawdzonych, szukałam instytucji pozarządowych,
świadczących pomoc finansową na rzecz rodzin tej pomocy potrzebujących i udawało nam
się poprzez pisma, prośby.
Celem zwiększenia skuteczność i efektywność pomocy społecznej podejmowana jest
współpraca z różnymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy. Respondenci spośród
nich wymienili najczęściej powiatowe komendy Policji, służbę kuratorską, przedszkola
integracyjne, Caritas, ośrodki interwencji kryzysowej i placówki szkolne.
Na obszarach wiejskich trzeci sektor nie zawsze jest wystarczająco dobrze
rozwinięty. Brakuje organizacji pożytku społecznego, które w misji i celach niosą różnego
rodzaju pomoc mieszkańcom. Jeżeli organizowana jest pomoc to przede wszystkim odbywa
się ona w okresie świątecznym. Prowadzone są różnego rodzaju zbiórki, aby zapewnić
godne spędzenie tego okresu. Jak mówi jeden z badanych (…) U nas działalność organizacji
społecznych jest bardzo skromna. Robią co mogą, aby pomagać potrzebującym. Są oddziały
Caritasu, KGW, rady parafialne. Organizują pomoc głównie na święta. Przed świętami
prowadzą zbiórki różnego rodzaju, aby osoby biedne nie pozostały same na święta (R 6).
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów
społecznych jest mało rozbudowana głównie z powodu niewielkiej aktywności samych
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obywateli. Ograniczona liczba organizacji pozarządowych jest jednym ze wskaźników
niskiego poziomu społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym wiąże się z niską
świadomością członków społeczności lokalnych w zakresie potrzeb wspólnoty, ich
zaspokajania i poczucia odpowiedzialności za jej dobro. Przykładem tego jest wypowiedzieć
jednego z respondentów, który mówi, że (…) Na dzień dzisiejszy współpracujemy z jedną
organizacją. Jest to Polski Komitet Pomocy Społecznej. Mamy podpisaną umowę na
świadczenie usług opiekuńczych. To tyle można powiedzieć (R 1).

3.3.5 Funkcjonowanie Lokalnych grup działania
Lokalne grupy działania (LGD) jako element partnerstwa terytorialnego zrzeszającego
organizacje pozarządowe oraz samorządy terytorialne, stanowią istotny składnik lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego. Wspierając integrację wspólnoty terytorialnej kreują kapitał
społeczny. Jest to niezwykle ważne w zapewnieniu spójności oraz integracji społecznej, a te
elementy już realnie odpowiadają za skuteczność oraz efektywność lokalnej polityki
społecznej. Jednak funkcjonowanie lokalnych grup działania nie zawsze ukierunkowane jest
na aktywność w realizacji zadań szeroko pojmowanej pomocy społecznej.
Jak mówi jeden z badanych (…) mamy naszą lokalną grupę działania, z tym, że
akurat ta lokalna grupa działania Stobrawski Zielony Szlak, ona nie koncentruje się na
pomocy społecznej. Tam głównie podejmowane są takie działania: promocja, turystyka,
walory kulturowe, tradycja, rozwój gospodarczy. Natomiast nie koniecznie pomoc społeczna.
Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to tutaj głównie współpracujemy tak jak powiedziałam:
bank żywności, Caritas Diecezji Opolskiej (…) Na terenie gminy działają również parafialne
grupy Caritas i są lokalne stowarzyszenia. Czyli od stowarzyszeń typu, „Stowarzyszenie
Razem” na przykład w Popielowie, które działa i które się udziela przy różnych akcjach
społecznych do mniejszości niemieckiej czy strażaków, którzy jeżdżą, pomagają
dystrybuować pewne np. dary czy pomagają w różnych sytuacjach. Także tu, tak naprawdę
pomagają nam wszyscy lokalni. Są sołtysi, są Rady sołeckie i tutaj też pracownik socjalny
wie, że tutaj też może liczyć na jakieś wsparcie ze strony środowiska. Tak naprawdę,
w takich gminach jak nasza to nie wymaga czasami, aż tak sformalizowanych metod pracy,
po prostu ta współpraca istnieje, pomimo np., że ona nie ma jakiegoś tam twardego zapisu,
w jakimś tam programie współpracy. Natomiast ta współpraca, taka czysto finansowa,
związana z przekazaniem środków finansowych no to Caritas Diecezji Opolskiej, to są te
dwa zadania duże: pielęgnacja i rehabilitacja (R 2).
Wypowiedź respondenta potwierdza wcześniejsze ustalenia dotyczące roli
partnerstwa międzyinstytucjonalnego. LGD jest formą stowarzyszenia opartego na
partnerstwie, chociaż nie zawsze działania w obszarze pomocy społecznej pełnią funkcję
prorozwojową.
Uzyskany materiał empiryczny pokazuje, że ta forma współdziałania nie jest
powszechna. Troje respondentów wskazało, ze w ich gminie LGD nie działają lub nie mają
wiedzy czym się zajmują. Jak mówią:
Na terenie naszej gminy są to tylko koła gospodyń wiejskich, ewentualnie oddziały
Caritasu. Organizują spotkania, wsparcie psychiczne dla tych osób. Pomagają dotrzeć do
pomocy z różnych źródeł (R 6).
No nie, nie działają (R 3).
Działają, ale nie orientuję się, jaki jest efekt (R 5).
W badaniu pojawiły się także odpowiedzi świadczące o prężnie funkcjonujących
lokalnych grupach działania. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych kwestii
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znaczenie LGD dla zapewnienia efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich jest
postrzegane w sposób niejednorodny. Jak zaznacza jeden z respondentów (…) Działa
lokalna grupa działania, jest to (Stobrawski?) "Zielony Szlak", jakie są efekty? Aktywizują
mieszkańców, dodatkowo realizują projekty właśnie z zakresu wykluczenia społecznego. (?)
Projekty głównie polegające na szkoleniach, nabywaniu nowych umiejętności. (…) Lokalna
grupa działania tak, bo to tylko może być jedyna, jeszcze oprócz tego jest lokalna grupa
rybacka "Opolszczyzna", czyli tam za pośrednictwem można powiedzieć wniosków, czyli te
efekty jakieś, oddziaływanie w tym zakresie to tylko poprzez realizację projektów na tym
obszarze i to głównie jest utrzymanie pracy w sektorze rybackim (R 4).

3.3.6 Konsultacje społeczne
Uczestnicy badania w zróżnicowany sposób rozumieli zagadnienie przeprowadzania
konsultacji społecznych na terenach gmin wiejskich. Tymczasem konsultacje społeczne to
proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne)
przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub
uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie
codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia
tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, modyfikowania i informowania
o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk,
propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub
pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań47.
Dla jednego z uczestników badania problem stanowiło umiejscowienie instytucji
konsultacji społecznych w szerszym kontekście działań pomocy społecznej. Jak mówił (…)
konsultacje … w gminie działa terapeuta, która przyjmuje osoby, które mają jakikolwiek
problem i one po prostu przychodzą do niej, rozwiązują, mogą porozmawiać. Tutaj jest taki
terapeuta od spraw uzależnień, jeżeli jest przemoc to porozmawiać psychologicznie,
pedagogicznie, coś może uzyskać. (R 5).
Jednak większość uczestników trafnie umiejscawiało konsultacje społeczne
w działaniach na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania pomocy społecznej. Jak
wskazuje jeden z nich (…) Takie konsultacje odbywają się no mniej więcej raz w roku (…) na
spotkaniach z sołtysami, sołtysi zawsze mają wiele do powiedzenia, bo gdzieś tam słyszą jak
ta pomoc jest przydzielana i to są takie powiedzmy nieformalne kwestie, gdzie uczulają
pracowników pomocy społecznej na pewne zachowania albo gdzieś, że powinien trafić
asystent rodziny, bo też mamy asystenta rodziny, mamy klub też integracji społecznych
u nas. Także to, dodatkowo mocno konsultowana jest sprawa seniorów, bo to jest u nas
w sumie 20% populacji i mamy aktywnych tych seniorów, więc tutaj badania takie już były
przeprowadzane nawet wśród mieszkańców. Nie tylko zasiłki, tylko jaka pomoc, że nasz
GOPS, wie że do tych i do tych ludzi to tam trzeba iść, powiedzmy porozmawiać z nimi,
niekoniecznie udzielić im zasiłku. A to też jest przecież pomoc socjalna, zwykła rozmowa
(R 4).
W trakcie badań pojawiały się też opinie o niewielkiej roli konsultacji społecznych
w obszarze pomocy społecznej. Pomoc społeczna jawi się w nich jako sfera newralgiczna,
silnie uregulowana przepisami prawa. Zatem jakiekolwiek konsultacje z osobami
zainteresowanymi formą oraz efektywnością udzielanego wsparcie jest postrzegane jako
element zbędny. Według jednego z respondentów (…) Konsultacje raczej się nie odbywają,
47
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tak jak jest zapis pomocy społecznej, że jest to płaszczyzna newralgiczna, objęta tajemnicą
służbową. Pomoc społeczna, ten który potrzebuje pomocy, idzie po pomoc. Natomiast, ci
którzy się temu przyglądają, negują to. Tak jak w każdej gminie. Świadomość ludzi, myślę
jeszcze nie jest (…) tak wysoka, żeby rozumieli potrzebę osób, które znalazły się w trudnych
sytuacjach i fakt, że ustawa gwarantuje im pewne świadczenia niezależnie od tego czy nam
się to podoba czy nie. Odbiór społeczeństwa jest różny na ten temat. Z uwagi na ten fakt,
gdybyśmy chcieli konsultacje, komu pomóc, zresztą jest to niemożliwe, ale można by było
sięgnąć po konsultacje i wydaje mi się, że takie konsultacje były z kołem emerytów przy
strategii rozwiązywania problemów społecznych i to było 5 lat temu. Szczegółów nie
pamiętam, ale na pewno z grupami ludźmi, żeśmy się spotykali, rozpoznawaliśmy te
potrzeby i bolączki tych osób (R 3).
Z drugiej strony w jednej z gmin, podczas prac nad zapisami gminnej strategii
rozwiazywania problemów społecznych, przeprowadzone zostały konsultacje społecznej. Jak
podaje respondent (…) Na etapie opracowania strategii (…) były przeprowadzone
konsultacje społeczne. Na tej podstawie powstała strategia rozwiązywania problemów
społecznych (R 1).
Powyższa wypowiedź to właściwy sposób reagowania na proces rozwiazywania
kwestii społecznych w gminie. Konsultacje społeczne powinny stanowić warunek konieczny
procesu opracowywania najważniejszego dokumentu dotyczącego spraw społecznych
w gminie.
W części gmin konsultacjom społecznym poddawane są także inne inicjatywy
w obszarze rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Znajduje to odzwierciedlenie
w wypowiedzi jednego z badanych, który mówi, że (…) Szczegółowa informacja na temat
konsultacji społecznych jest na naszej stronie internetowej. Wszystkie akty prawa
miejscowego są konsultowane, jest specjalny formularz do zgłaszania uwag. Może tylko tak
przykładowo, że w 2014 r. był konsultowany projekt uchwały dotyczącej pracy socjalnej,
a w szczególności szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
(R 2).
Uczestnik badania zwrócił uwagę na ważny aspekt konsultacji społecznych, który
wiąże się z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji. Z jednej
strony pozwala to gminie „wciągnąć” w proces decyzyjny większą liczbę interesariuszy.
Z drugiej jednak strony może wiązać się z wyłączaniem pewnych kategorii zainteresowanych
osób, które nie posiadają kompetencji lub możliwości korzystania z Internetu i sprzętu
komputerowego.
Pomimo istnienia takiego zagrożenia, wątpliwości w zakresie efektywności takiego
rozwiązania rozwiewa kolejna wypowiedz respondenta, ukazująca, że proces konsultacji
społecznych ma szerszą formę niż jedynie poprzez stronę internetową. Jak mówi (…) W roku
konsultowanych może być od 5 do 10 uchwał. To wygląda bardzo różnie,
w zależności od trybu pracy Rady Gminy i od tych potrzeb, które są zgłaszane. (…)Mieliśmy
zebranie związane z odpłatnością za usługi opiekuńcze, jeżeli ta uchwała jest dobra, to ona
może kilka lat funkcjonować. Nie będzie potrzeby jej zmiany. Natomiast my pracujemy
w małej gminie, która prowadzi politykę tzw. otwartych drzwi, że nie ma problemu, żeby się
do wójta umówić i z wójtem porozmawiać. Także jestem przekonana, że gdyby były jakieś
problemy, to każdy może właściwie przyjść i ten problem zgłosić. Ludzie do nas bardzo
często przychodzą i po prostu mówią o pewnych rzeczach (R 2).
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3.3.7 Zasoby
instytucjonalne
zwiekszanie)

(infrastruktura

i

jej

Podobnie jak w przypadku innych istotnych kwestii także zasoby instytucjonalne były
rozmaicie rozumiane przez respondentów. Tym niemniej nie ulega wątpliwości, że zasoby
gminy w postaci odpowiedniej infrastruktury społecznej oraz jej ewentualnego rozwoju
stanowią bardzo ważny komponent zapewnienia usług społecznych w odpowiedniej formie.
Zasoby instytucjonalne są więc ważnym elementem świadczenia pomocy społecznej,
decydującym o efektywności podejmowanych działań.
Respondenci nie byli jednomyślni w kwestii oceny zasobów instytucjonalnych
w gminie (Czy istniejące zasoby instytucjonalne są, zgodnie z ich wiedzą, wystarczające).
Jak mówił jeden z nich (…) mamy na pewno gminny ośrodek pomocy społecznej, z tym, że
na pewno w jakiejś przyszłości należy go dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych
i starszych. Mówimy o tych standardach, tych takich dzisiejszych (R 2). Inny zaznaczał, że
(…) „Oczekiwania od mieszkańców są zdecydowanie większe jak mamy możliwości
finansowe (R 1). Natomiast kolejny wprost powiedział, że (…) to co mamy jest to jest
wystarczająco. Rotacja, liczba osób objętych pomocą to średnio 320-350 osób (R 3).
Podobnie jak kolejny respondent, który stwierdził, że (…) Tak. Jeżeli popatrzymy na to
szerzej, czyli mamy instytucje kultury, mamy świetlice w praktycznie każdym sołectwie
odremontowaną albo w trakcie remontu. Mamy biblioteki i tam biblioteki z filiami, mamy
przedszkola, mamy szkoły, mamy ośrodek zdrowia, jest szpital na miejscu, dom pomocy
społecznej, także ta infrastruktura jest (R 4).
Szersze spojrzenie na zasoby instytucjonalne w sferze społecznej jest niewątpliwie
potrzebne i właściwe, ale w kontekście efektywności pomocy społecznej warto odnieść się
do infrastruktury, która w bezpośredni sposób rzutuje na jej zapewnienie. Jak podaje jeden
z badanych istnieją w tym zakresie duże braki (…) bo mało mamy mieszkań socjalnych (…)
Różne są sytuacje, po prostu jednych stać na wykup, czy na wynajem mieszkań, a innych
nie stać i mamy za mało środków i za mało budynków na takie coś (R 5). Z kolei inny dodał,
że zasoby (…) Oczywiście, że nie są wystarczające. Nie mamy mieszkań chronionych,
socjalnych. Mamy tylko mieszkania komunalne. Jest liczba oczekujących (R 6).
Z powyższych wypowiedzi wynika, że zasoby infrastrukturalne w gminach wiejskich
są przeważnie niewystarczające. Respondenci akcentowali także brak środków finansowych
na jej rozwój jako istotnej bariery w zapewnieniu efektywności pomocy społecznej. Tym
bardziej, że jak podaje jeden z nich (…) W projekcie budżetu na przyszły rok nie
przewidujemy tego z uwagi na ograniczone środki finansowe (R 6).
Jednocześnie wyraźnie uwidocznia się świadomość władz gmin w obszarze zmiany
priorytetów dla lokalnej polityki społecznej. Niekorzystna sytuacja demograficzna już teraz
dotyka większość gmin wiejskich w województwie opolskim. Jest to poważny problem,
z którym obecnie i w niedalekiej przyszłości będzie musiał zmierzyć się system pomocy
społecznej oraz jego instytucje, także na poziomie lokalnym. Tym istotniejsze wydaje się
zwiększanie potencjału infrastruktury społecznej, jako ważnego elementu zapewniania
efektywności działań pomocowych. Jak mówi jeden z respondentów (…) Tak naprawdę, no
jakąś taką potrzebę związaną z dalszą instytucjonalizacją opieki społecznej to na pewno
rozwinięcie tych form współpracy związanej z opieką nad seniorami albo
z zagospodarowaniem im czasu czy też z tymi usługami opiekuńczymi, ale to jest daleka
przyszłość. Na pewno na pierwszy plan działania wysuwa się właśnie tutaj dostosowanie
pomieszczeń Gminnego ośrodka pomocy społecznej do…(R 2).
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3.3.8 Czynniki zwiększające efektywność i skuteczność
pomocy społecznej w gminach wiejskich
Respondenci mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat czynników
wpływających na efektywność i skuteczność pomocy społecznej w środowisku lokalnym.
Prawie we wszystkich wypowiedziach dominującym czynnikiem są pieniądze. Uczestnicy
wywiadów niemal jednogłośnie wskazywali na brak środków finansowych jako podstawową
barierę w zwiększaniu efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Jak mówił jeden
z nich (…) Niewątpliwie najważniejszą rzeczą w tym wszystkim są środki finansowe, bo im
większe środki finansowe, tym więcej można rozmaitych działań, inicjatyw na tej
płaszczyźnie zrealizować. Środki finansowe przechodzą w temat zatrudnienia pracownika
socjalnego czy asystenta rodziny. Wszystko się rozbija o fundusze. Nic dodać, nic ująć (R 1).
Z kolei inny dodał, że oprócz środków finansowych ważne są (…) Różne kluby takiej
pomocy. Tak samo świetlice socjoterapeutyczne, czy coś takiego. Też by się przydały po
godzinie 15, żeby dzieci jeszcze po lekcjach mogły by przyjść i odrobić lekcje, czy po prostu
zabawić się, pobawić się, czy jakieś dodatkowe kółka robione dla dzieci. Czegoś takiego nie
ma, a by się przydały. Zorganizować im wolny czas.” (R 5). Natomiast według inne
respondenta ważna jest też aktywność, by (…) dalej pozyskiwać środki pozabudżetowe
(R 2).
Oprócz konieczności pozyskania środków finansowych uczestnicy wywiadów
poruszali również kwestie innych zasobów, które mogą przyczyniać się do zwiększania
skuteczności i efektywności działań z obszaru pomocy społecznej. Jak wyjaśnia jeden z nich
(…) w naszym gimnazjum istnieje Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariusze pomagają
w hospicjum w Starachowicach. To jest też coś, co kształtuje w tych młodych ludziach pewną
postawę, ale (…) my funkcjonujemy w środowisku wiejskim, więc wielu ludzi sobie pomaga,
ale i tak wydaje mi się, że rozwój wolontariatu to na pewno jest jakiś pomysł na poprawienie
funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej. Bo osoba, która jest chętna do
działania ona niekoniecznie zawsze wie, gdzie ona może się zrealizować, a jeżeli to w jakiś
sposób (…) ukierunkujemy to, to na pewno jakaś siła w naszym społeczeństwie drzemie,
która w przyszłości może być wykorzystana. Na pewno współpraca z organizacjami
pozarządowymi, w tym (…) Caritas, która się właśnie specjalizuje w niesieniu pomocy
wszystkim potrzebującym. Na pewno jest potrzebna w pracy socjalnej taka wymiana dobrych
praktyk, czyli wymiana tych pomysłów głównie. Czasami może to być prosty pomysł, który
gdzieś się sprawdził i czasami potrzebne jest, żeby ktoś nam podpowiedział jakieś dobre,
tanie rozwiązanie (R 2).
Powyższa wypowiedź w jednoznaczny sposób pokazuje, że w środowiskach
lokalnych istnieje potrzeba oraz świadomość zaangażowania obywatelskiego na rzecz
ograniczania niekorzystnych zjawisk społecznych. Wolontariat jako szkoła obywatelskiego
zaangażowania jest szczególnie pożądanym elementem wsparcia gminnych ośrodków
pomocy społecznej. Z jednej strony może usprawnić działania ośrodków, niwelując problemy
związane z deficytami kadrowymi w OPS, a z drugiej jest elementem kreującym kapitał
społeczny na poziomie lokalnym. Potencjalna korzyść może być w tym wypadku podwójna,
gdyż wyższa integracja społeczna oraz spójność, wiążąca się z wysokim poziomem tej
niematerialnej formy kapitału, to jednocześnie mniej problemów społecznych w środowisku
lokalnym. Podobny efekt może przynieść partnerska współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
Wolontariat może być ważnym elementem wsparcia potencjału zasobów ludzkich
w gminach wiejskich. Zarówno w aspektach ilościowym i jakościowym. Jednak respondenci
wskazywali, że istotniejsze jest zwiększenie dostępności do specjalistów, którzy mogliby
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pomóc w rozwiazywaniu problemów społecznych. Zwracali przede wszystkim uwagę na zbyt
małą liczbę pracowników socjalnych, co ogranicza ich możliwości działania w terenie. Jak
podaje jeden z nich (…) najważniejsze jest to, że mamy chyba za mało pracowników
socjalnych, asystenta rodziny jeszcze nie mamy, nie mamy psychologa, pedagoga, radcy
prawnego, czy prawnika na potrzeby ludzi naszych (R 5).
Istotne jest również zwiększanie potencjału pracowników służb społecznych poprzez
odpowiednio dobrane szkolenia zawodowe oraz inne formy kształcenia ustawicznego. Ten
element rozwojowy może przyczynić się do szerszego stosowania pracy socjalnej. Ważna
jest także budowa zaufania – ważnego elementu kapitału społecznego w środowiskach
lokalnych. Potwierdza to jeden z badanych mówiąc, że (…) No weryfikacja i budowa
zaufania. To może pierwsza budowa zaufania właściwie. I dla kogo ta pomoc jest potrzebna
i (…) że to powinno być jeszcze mniej uznaniowe i bardziej też powinni być przeszkoleni
pracownicy z pomocy społecznej, żeby te działania polegały na tym, że nie my się
zamykamy, powiedzmy udzielamy tych świadczeń, tylko szerzej. Że tak naprawdę mają się
skupić na rozwoju, na wyciągnięciu tych ludzi po prostu z zapaści. Także tutaj przede
wszystkim jakieś takie szkolenia też dla pracowników pomocy społecznej (R 4).
Czynnikiem zwiększającym skuteczność i efektywność pomocy społecznej może być
także nadanie ośrodkom pomocy społecznej większych uprawnień do weryfikacji sytuacji
dochodowej klientów pomocy społecznej. Brak możliwości weryfikacji rzeczywistej sytuacji
beneficjentów jest poważnym problemem, który w istotny sposób ogranicza efektywność
udzielanej pomocy. Jak wyjaśnia jeden z respondentów (…) Powinna być większa
dostępność, bo tego teraz nie ma, to miało być wprowadzone, ale nie ma, żeby można było
zbadać sytuacje majątkową rodziny (…) nie może GOPS sięgnąć po informacje z banku,
czyli mamy taki poziom zaufania klientów do instytucji i odwrotnie że jeszcze po prostu w
Polsce, fajnie być cwaniakiem, a niekoniecznie pisać prawdę i ludzie nie patrzą tak, że ok nic
się nie dzieje tam źle, ale komuś może się dziać ewentualnie gorzej. Ja tam okłamię,
dostanę, ale braknie pieniędzy dla kogoś innego, że nie ma tej takiej solidarności w tym
zakresie no a ośrodki nie mają możliwości jakby w pełni podglądania. Bo to jest na zasadzie
oświadczeń (R 4).
Ostatnim z elementów wskazywanym przez uczestników wywiadów jest konieczność
zwiększenia potencjału infrastruktury gmin wiejskich, który byłby odpowiedni do obecnej
i przyszłej sytuacji społecznej. Wskazywano na brak świetlic wiejskich oraz takich instytucji
jak kluby integracji społecznej, które w oparciu o model aktywnej polityki społecznej mogą
bardziej efektywnie aktywizować klientów OPS. Postulowano jednocześnie konieczność
lepszego przygotowania systemu pomocy i integracji społecznej na wyzwania związane ze
starzeniem się społeczeństwa oraz depopulacją, ponieważ jak podaje jeden
z badanych (…) Społeczeństwo nam się starzeje, więc przydałyby się takie domy opieki nad
osobami starszymi, zarówno całodobowe jak i wsparcia dziennego. Przydałoby się więcej
miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3, bo ich wcale nie mamy, no i oczywiście mieszkania
socjalne i chronione (…) To są takie największe, najbardziej palące potrzeby (R 6).
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Wnioski
Celem badania była analiza czynników wpływających na efektywność działań
ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa opolskiego. Dane zastane
oraz wyniki badania ankietowego wskazują, że:
1) w gminach wiejskich województwa opolskiego zaobserwowano nasilenie niekorzystnych
zjawisk społecznych, decydujących o potrzebach w zakresie wsparcia i pomocy. Są to:
 wysoki udział w strukturze mieszkańców gmin wiejskich osób uprawnionych do
świadczeń z pomocy społecznej (7,2% wobec średniej 6,6%);
 wysoki udział w strukturze świadczeniobiorców długotrwałych klientów pomocy
społecznej (osób korzystających z pomocy dłużej niż 18 miesięcy) – prawie 66%,
przy średniej 58%;
 wysoki udział (66%) pomocy pieniężnej i przewaga pieniężnych form wsparcia nad
świadczeniami niematerialnymi, zwłaszcza w formie pracy socjalnej;
 najniższy wśród 3 typów gmin wskaźnik kontraktu socjalnego (3,6% beneficjentów);
 niski udział gmin wiejskich w realizacji projektów finansowanych z UE;
2) mimo wysokiego (dorównującego średniej dla województwa) poziomu wykształcenia
pracowników socjalnych i kierowników OPS, poważnym problemem jest liczba
pracowników socjalnych – wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej w gminach
wiejskich jest najniższy niż średnia w województwie i wynosi 0,88 (większość gmin
wiejskich nie spełnia wymogu zatrudnienia na każde 2000 mieszkańców co najmniej
1 pracownika);
3) większość respondentów wykazała, że w 2013 r. ich pracownicy brali udział
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kierownicy OPS w gminach
wiejskich województwa uważają jednocześnie, że szkolenia podnoszące kwalifikacje
pracowników placówek wpływają na efektywność działalności OPS. W prawie połowie
ośrodków w ubiegłym roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących
kompetencje społeczne, jednak ankietowani wyrażają zróżnicowane opinie na temat
wpływu szkoleń tego typu na efektywność działania OPS;
4) spośród jednostek biorących udział w badaniu 8 OPS nie korzysta z projektów EFS.
Natomiast te, które z nich korzystają w ¾ pozytywnie oceniają ich rolę w zapewnieniu
efektywności swoich działań;
5) największe znaczenie dla zapewnienia efektywności działań OPS, maja takie czynniki
jak:
 współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCPR);
 optymalne wydawanie środków finansowych;
 możliwość rozwoju zawodowego pracowników socjalnych;
Wymienione czynniki zapewniające efektywność pracy OPS uzyskiwały podobne
(zbliżone) liczby wskazań;
6) stopień realizacji różnych czynników jest już bardzo zróżnicowany pod względem
uzyskanych odpowiedzi. Najwięcej wskazań uzyskały takie czynniki jak:
 udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania
ośrodka;
 optymalne wydawanie środków finansowych;
7) najbardziej ograniczającymi efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich są
trzy kategorie czynników:
 obciążenie zadaniami;
 zbyt mało czasu na pracę socjalną oraz przewaga świadczeń pieniężnych;
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 niespójne przepisy prawa;
8) analiza zależności dwóch zmiennych – stopnia realizacji czynników wpływu na
efektywność działań OPS oraz stopnia ich ważności, pozwoliła wyłonić 4 obszary
istotności czynników. Okazało się, że najbardziej ważne i realizowane są:
 optymalne wydawanie środków finansowych (najważniejszy wskaźnik
efektywności działania instytucji);
 współpraca z innymi instytucjami samorządowymi (w gminie, w powiecie – z PUP,
PCPR);
 udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji
pracy w ośrodku;
 dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości
czasowych;
 możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego.
Natomiast jako ważne dla efektywności pomocy społecznej, ale nierealizowane,
w związku z tym wymagające pogłębionej analizy, uznano czynniki:
 możliwość awansu pracownika socjalnego;
 większy budżet na realizację zadań ustawowych;
 łatwy dostęp pracownika socjalnego do kadry specjalistów (np. w celu konsultacji
i współpracy na rzecz klienta);
9) w przypadku cech i umiejętności pracownika socjalnego, które okazują się niezbędne do
efektywnej pracy z klientem OPS, kierownicy zwracali uwagę na zestaw kompetencji
społecznych, wśród których najwięcej wskazań uzyskały:
 konsekwencja w działaniu;
 umiejętność podejmowania decyzji;
 empatia;
10) zgodnie z opiniami kierowników OPS czynniki, które należałoby zmienić, aby poprawić
efektywność OPS w gminach wiejskich można ograniczyć do kilku najważniejszych
kategorii, wśród których najważniejsze są :
 zestandaryzowanie przepisów prawa (obecnie są niespójne);
zwiększenie zatrudnienia (m.in. poprzez zatrudnienie specjalistów);
 ograniczenie biurokratyzacji i oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń
materialnych;
 zwiększenie infrastruktury socjalnej gminy;
11) natomiast w opinii przedstawicieli samorządu gmin wiejskich czynniki, które mogłyby
zwiększyć efektywność pomocy społecznej w ich gminach obejmują następujące
elementy:
 dostosowany do potrzeb budżet gminy przeznaczony na zadania pomocy
społecznej;
 odpowiednia do potrzeb (uwzględniająca zalecenia ustawowe) liczba
pracowników socjalnych;
 większa liczba zatrudnionych specjalistów (psychologów, prawników,
pedagogów);
 dostosowana do potrzeb infrastruktura społeczna (świetlice socjoterapeutyczne,
środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, kluby seniora, ośrodki
wsparcia);
 infrastruktura ośrodka pomocy społecznej dostosowana do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych;
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 zwiększony zakres współpracy z instytucjami gminy/powiatu, a także
organizacjami III sektora i podmiotami komercyjnymi;
 zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz zatrudnienie wolontariuszy;
 usprawnienie przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie kompetencji instytucji
pomocy społecznej dotyczących weryfikacji sytuacji dochodowej klientów OPS.

Rekomendacje
Wyniki badania – w części danych i wskaźników oraz analizy jakościowej, wskazały
na występowanie w gminach wiejskich województwa opolskiego poważnych trudności
w realizacji podstawowych zadań pomocy społecznej.
Zaobserwowano połączenie i wzajemne przenikanie się niekorzystnych czynników
zewnętrznych (wysokich wskaźników ubóstwa, bezrobocia, niezaradności życiowej dużej
części mieszkańców) z czynnikami wewnętrznymi, należącymi do wad systemu
(niewystarczającej liczby kadry OPS, niskich nakładów budżetu gminy przeznaczonych na
pomoc społeczną, niedostoswanej do potrzeb infrastruktury, braku instytucji otoczenia
pomocy społecznej, niskiego poziomu współpracy z III sektorem).
Dodatkowo można wskazać na postępujący rozdźwięk między dobrze rozwijającymi
się jednostkami pomocy społecznej zlokalizowanymi w ośrodkach miejskich, zwłaszcza
dużych miastach województwa, a jednostkami w miejscowościach małych lub mających
siedzibę na wsi.
Działania, które mogą powstrzymać te niekorzystne zjawiska i tendencje winny
obejmować:
1. wsparcie samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin wiejskich w zakresie:
1.1 zatrudnienia odpowiedniej do potrzeb liczby pracowników socjalnych i innych
specjalistów,
1.2 tworzenia instytucji i ośrodków wspomagających realizację zadań pomocy
społecznej (dziennych ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych, klubów, świetlic, jadłodajni, noclegowni, mieszkań
chronionych, socjalnych itp.);
1.3 rozwoju rożnego typu usług publicznych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych,
społecznych, aktywizujących wspierających), realizowanych w miejscu
zamieszkania podopiecznych;
2. źródłem wsparcia finansowego samorządu gminnego mogą być środki budżetu
państwa, środki EFS w ramach realizowanych w najbliższej perspektywie
programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 – 2020 oraz Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie
opolskim do 2020 roku;
3. wsparcie samorządu gminnego winno polegać również na:
3.1 szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry wiejskich ośrodków pomocy społecznej
oraz przedstawicieli samorządu gmin wiejskich w zakresie problemów polityki
społecznej i pomocy społecznej;
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3.2 prowadzeniu systematycznych konsultacji i spotkań w zakresie tworzenia
i realizacji programów oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin
wiejskich;
3.3 podejmowania i realizacji współpracy z innymi gminami/powiatami województwa
opolskiego, a także współpracy międzysektorowej (z III sektorem i podmiotami
komercyjnymi) w zakresie rozwiązywania najważniejszych problemów
społecznych gminy wiejskich;
3.4 promocji działań polegających na:
 podejmowaniu współpracy samorządu gmin z rożnymi aktorami życia
społecznego;
 zachęcaniu społeczności lokalnej do zaangażowania we własne sprawy;
 zwiększeniu udziału w realizacji zadań pomocy społecznej organizacji III
sektora i wolontariatu.

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej
ROPS w Opolu,
Opole, grudzień 2014 r.
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Spis tabel
Tabela 1. Struktura badanej populacji, struktura badanej próby w badaniu CAWI i uzyskany
poziom zwrotów w badaniu w województwie opolskim,
Tabela 2. Charakterystyka badanej próby – staż pracy uczestników badania z gmin wiejskich
województwa opolskiego na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej (N=36),
Tabela 3. Charakterystyka badanej próby – wielkość gmin wiejskich w województwie opolskim,
w których znajdują się gminne ośrodki pomocy społecznej biorące udział w badaniu (N=36),
Tabela 4. Charakterystyka badanej próby – liczba etatów w ośrodkach pomocy społecznej
w gminach wiejskich województwa opolskiego biorących udział w badaniu (N=36).

Spis wykresów
Wykres nr 1. Charakterystyka badanej próby – liczba etatów w badanych ośrodkach pomocy
społecznej w województwie opolskim (N=36),
Wykres 2. Wskaźnik liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej do liczby
mieszkańców,
Wykres 3. Wskaźnik liczby długotrwałych klientów pomocy społecznej w gminach
województwa opolskiego (liczba osób korzystających z pomocy społecznej pow. 18 miesięcy
do liczby świadczeniobiorców ogółem),
Wykres 4. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych – liczba pracowników socjalnych
z wyższym wyksztalceniem do liczby pracowników socjalnych ogółem,
Wykres 5. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I stopnia – liczba pracowników
socjalnych ze specjalizacją I stopnia do liczby pracowników socjalnych ogółem,
Wykres 6. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II stopnia – liczba pracowników
socjalnych ze specjalizacją II stopnia do liczby pracowników socjalnych ogółem,
Wykres 7. Wskaźnik specjalizacji z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej,
Wykres 8. Wskaźnik dostępności pracy socjalnej w woj. opolskim w 2013 r. - wg typów gmin,
Wykres 9. Wskaźnik dostępności pracy socjalnej w woj. opolskim w 2013 r. w gminach
wiejskich,
Wykres 10. Liczba osób, która otrzymała świadczenia pomocy społecznej w 2013 r. w woj.
opolskim, w tym świadczenia pieniężne i niepieniężne,
Wykres 11. Wskaźnik pomocy pieniężnej w woj. opolskim w 2013 r. (liczba osób, którym
przyznano świadczenia pieniężne do liczby osób otrzymujących świadczenia ogółem),
Wykres 12. Wskaźnik kontraktu socjalnego w woj. opolskim w 2013 r. (liczba osób objętych
kontraktem socjalnym do liczby świadczeniobiorców ogółem),
Wykres. 13. Struktura odmów udzielenia pomocy w woj. opolskim w 2013 r.,
Wykres 14. Wskaźnik odmów z powodu braku środków finansowych w woj. opolskim
w 2013 r.,
Wykres 15. Wskaźnik realizacji projektów EFS wg typów gmin województwa opolskiego
w 2013 r.,
Wykres 16. Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe?,
Wykres 17. Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka pomocy społecznej
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe wpłynął na efektywność pracy Państwa
jednostki ?
Wykres 18. Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział
w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne ?
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Wykres 19. Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka w szkoleniach podnoszących
kompetencje społeczne wpłynął na efektywność pracy Państwa jednostki ?
Wykres 20. Czy w Pana/i opinii wykorzystanie środków EFS w 2013 roku wpłynęło na
efektywność pracy Państwa jednostki ?
Wykres 21. Czynniki istotne dla efektywności pracy OPS,
Wykres 22. Stopień realizacji poszczególnych czynników,
Wykres 23 Ranking czynników wpływających na efektywność działań gminnych ośrodków
pomocy społecznej w opinii kadry kierowniczej – woj. opolskie w 2013 r.,
Wykres 24. Czynniki najbardziej ograniczające działania OPS,
Wykres 25. Cechy i umiejętności pracownika socjalnego niezbędne do efektywnej pracy.
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Aneks 1. Lista wskaźników
Uwagi ogólne:
1. Dane dotyczące liczby mieszkańców z GUS
2. Wskaźniki dotyczą tylko i wyłącznie gmin wiejskich z województwa opolskiego
Lp.

1

Wskaźnik
Wskaźnik natężenie
korzystania z pomocy
społecznej (liczba osób w
rodzinach do ogólnej liczby
mieszkańców)

48

Status

obowiązkowy

Źródło
OZPS/GUS

Wielkość
(2013 r.)
7,2%

Dane dodatkowe/pomocnicze
liczba osób w rodzinach
korzystających z pomocy
społecznej w gminach wiejskich
– 17 611
liczba mieszkańców gmin
wiejskich – 244 709 (GUS)

2

3

4

5

6

7

8

Wskaźnik liczby osób
długotrwale korzystających
z pomocy społecznej
(liczba osób długotrwale
korzystających ze
świadczeń/liczba osób,
którym przyznano
świadczenie)*100%
Wskaźnik wykształcenia
pracowników socjalnych
(liczba pracowników
socjalnych posiadających
wyższe
wykształcenie/liczba
wszystkich pracowników
socjalnych)*100%
Wskaźnik specjalizacji
pracowników socjalnych I
(liczba pracowników
socjalnych posiadających
specjalizację I st. w
zawodzie/liczba wszystkich
pracowników
socjalnych)*100%
Wskaźnik specjalizacji
pracowników socjalnych II
(liczba pracowników
socjalnych posiadających
specjalizację II st. w
zawodzie/liczba wszystkich
pracowników
socjalnych)*100%;Wskaźnik specjalizacji z
organizacji pomocy
społecznej kadry
kierowniczej (liczba kadry
kierowniczej posiadających
specjalizację z organizacji
pomocy społecznej/liczba
wszystkich osób z kadry
kierowniczej)*100%
Wskaźnik dostępności
kadry pracy socjalnej
(liczba pracowników
socjalnych/liczba
mieszkańców)*2000
mieszkańców
Wskaźnik pomocy

obowiązkowy

OZPS

65,8%

liczba osób długotrwale
korzystających ze świadczeń w
gminach wiejskich – 6 690
liczba osób, którym przyznano
świadczenie w gminach
wiejskich – 10 163

obowiązkowy

obowiązkowy

obowiązkowy

dowolny

OZPS

OZPS

OZPS

OZPS

68,5%

liczba pracowników socjalnych
posiadających wyższe
wykształcenie w gminach
wiejskich – 74

32,4%

liczba wszystkich pracowników
socjalnych w gminach wiejskich
– 108
liczba pracowników socjalnych
posiadających specjalizację I st.
w zawodzie w gminach wiejskich
– 35

0,0%

liczba wszystkich pracowników
socjalnych w gminach wiejskich
– 108
liczba pracowników socjalnych
posiadających specjalizację II st.
w zawodzie w gminach wiejskich
–0

83,3%

liczba wszystkich pracowników
socjalnych w gminach wiejskich
– 108
liczba kadry kierowniczej
posiadających specjalizację z
organizacji pomocy społecznej –
30
liczba wszystkich osób z kadry
kierowniczej – 36

obowiązkowy

OZPS
GUS

0,88 (OZPS)

liczba pracowników socjalnych w
gminach wiejskich – 108
liczba mieszkańców w gminach
wiejskich – 244 709

obowiązkowy

MPiPS-03

65,9%

liczba osób, którym przyznano

48

Wskaźniki mające status „obowiązkowy” są prezentowane i analizowane we wszystkich raportach regionalnych, prezentacja
i analiza wskaźników „dowolnych” nie jest w raportach obligatoryjna.
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Lp.

9

10

11

12

Wskaźnik
pieniężnej (liczba osób,
którym przyznano
świadczenie
pieniężne/liczba osób,
którym przyznano
świadczenie
OGÓŁEM)*100%
Wskaźnik kontraktu
socjalnego (liczba osób
objętych kontraktem
socjalnym/liczba osób,
którym przyznano
świadczenie)*100%
Wskaźnik odmów z
powodu braku środków
(liczba decyzji odmownych
z powodu braku
środków/liczba decyzji
odmownych)*100%
Wskaźnik realizacji
projektów EFS w gminach
wiejskich (liczba gmin
wiejskich realizujących
projekty EFS/do wszystkich
gmin wiejskich)*100%
Wskaźnik realizacji
projektów EFS w gminach
(liczba gmin realizujących
projekty EFS/ogólna liczba
gmin w województwie

48

Status

Źródło

Wielkość
(2013 r.)

Dane dodatkowe/pomocnicze
świadczenie pieniężne w
gminach wiejskich – 6 694
liczba osób, którym przyznano
świadczenie OGÓŁEM w
gminach wiejskich – 10 163

dowolny

dowolny

obowiązkowy

OZPS

OZPS

OZPS/GUS

3,6%

4,3%

47,2%

liczba osób objętych kontraktem
socjalnym w gminach wiejskich –
364
liczba osób, którym przyznano
świadczenie w gminach
wiejskich – 10 163
liczba decyzji odmownych z
powodu braku środków w
gminach wiejskich – 9
liczba decyzji odmownych w
gminach wiejskich – 208
liczba gmin wiejskich – 36
liczba gmin wiejskich
realizujących projekty EFS – 17

obowiązkowy

OZPS/GUS

46,5%

liczba gmin w województwie – 71
liczba gmin realizujących
projekty EFS – 33
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Aneks 2. Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
realizuje badanie dotyczące efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich.
Ankieta skierowana jest do Kierowników/Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin wiejskich.
Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat wykonywanej pracy i czynników wpływających na realizację
postawionych przed Państwem zadań. Prosimy o szczere odpowiedzi, uzyskane informacje są poufne i posłużą
wyłącznie do celów badawczych i analiz statystycznych.
Wszystkie pytania w poniższej ankiecie dotyczą roku 2013.
W poniższym kwestionariuszu ankiety pojęcie „efektywności” jest rozumiane jako rezultat
podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów.
1.

Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe?
a)

2.

tak

Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka pomocy społecznej w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe wpłynął na efektywność pracy Państwa jednostki?
a) zdecydowanie tak

3.

tak

b) nie (przejdź do pyt. 5)

b) raczej tak c) ani tak ani nie d) raczej nie

e) zdecydowanie nie

Czy w Pana/i opinii wykorzystanie środków EFS w 2013 roku wpłynęło na efektywność pracy
Państwa jednostki?
a) zdecydowanie tak
f) nie dotyczy

6.

e) zdecydowanie nie

Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka w szkoleniach podnoszących kompetencje
społeczne wpłynął na efektywność pracy Państwa jednostki?
a) zdecydowanie tak

5.

b) raczej tak c) ani tak ani nie d) raczej nie

Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział w szkoleniach
podnoszących kompetencje społeczne?
a)

4.

b) nie (przejdź do pyt. 3)

b) raczej tak c) ani tak ani nie d) raczej nie

e) zdecydowanie nie

W jakim stopniu poniższe czynniki są istotne dla efektywności pracy Państwa ośrodka, a w jakim
stopniu były faktycznie realizowane w 2013 roku? Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza
zupełnie nieważne/ nierealizowane, a 5 oznacza zdecydowanie ważne/ realizowane.
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Pytanie
Brak barier architektonicznych w budynku
Komfortowe warunki lokalowe
Łatwy dostęp pracownika socjalnego do kadry specjalistów
(w celu m.in. konsultacji, współpracy na rzecz klienta itp.)
Dostęp pracownika socjalnego do środków transportu
(samochód służbowy, komunikacja publiczna)
Dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego
do jego możliwości czasowych
Możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego
Możliwość awansu pracownika socjalnego
Udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w
sprawach organizacji pracy w ośrodku
Większy budżet OPS na realizację zadań ustawowych
Optymalne wydawanie środków finansowych
Dostęp do potrzebnej infrastruktury społecznej na terenie
gminy (np. szkolne sale gimnastyczne, pomieszczenia domu
kultury, świetlica)
Współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi
(np. gmina, PUP, PCPR)
Współpraca OPS z podmiotami III sektora
Uczestnictwo OPS w projektach współfinansowanych ze
środków EFS
7.

Stopień
ważności
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Poziom
realizacji
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Które czynniki Pana/i zdaniem najbardziej ograniczają efektywność działania OPS w Pana/i gminie?
Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nieważne, a 5 zdecydowanie ważne.
Niespójne przepisy prawa
Obciążenie pracownika socjalnego zadaniami
Niewystarczająca liczba szkoleń dla pracowników socjalnych
Brak superwizji
Utrudniony przepływ informacji wewnątrz OPS
Niezadowalająca dostępność otoczenia OPS na terenie gminy
(np. DPS, kluby samopomocy, świetlice, ośrodki wsparcia)
Niskie wynagrodzenia
Przewaga świadczeń pieniężnych nad pracą socjalną
Za mało czasu na pracę socjalną
Inne,
jakie…………………………………………………………….
8.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Z wymienionych poniżej cech i umiejętności pracownika socjalnego proszę wskazać trzy, które
Pana/i zdaniem są niezbędne do efektywnej pracy z klientem?
a) konsekwencja w działaniu
b) umiejętność współpracy
c) umiejętność słuchania
d) umiejętność podejmowania decyzji
e) umiejętność rozwiązywania konfliktów
f) umiejętność nawiązywania kontaktów
g) umiejętność formułowania diagnozy
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h)
i)
j)
k)
l)

9.

umiejętność negocjacji
odporność na stres
asertywność
zdolność odczuwania empatycznego
inne, jakie?
…………………………………………………………………………………

Proszę wskazać, co w pierwszej kolejności według Pana/i należałoby zmienić, aby zwiększyć
efektywność działań pomocy społecznej w Pana/i gminie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA

1. Ile lat zajmuje Pan/i stanowisko kierownika/dyrektora OPS?
....................................... lat
2. Wielkość gminy
a) do 5 tys. mieszkańców
b) powyżej 5 do10 tys. mieszkańców
c) powyżej 10 do 15 tys. mieszkańców
d) powyżej 15 do 20 tys. mieszkańców
e) powyżej 20 tys. mieszkańców
3. Liczba etatów w OPS ……………………
a) w tym liczba etatów pracowników socjalnych …………………………………..
4. Liczba klientów pomocy społecznej (stan na 31.12.2013r.) …………………………
Osoba do kontaktu w sprawie ankiety

imię i nazwisko ..............................................................
e-mail ..............................................................................
telefon .............................................................................

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.
Jednocześnie przypominamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych
i opracowań statystycznych.
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