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WSTĘP 

 

 

 

 

Informację o sytuacji życiowej mieszkańców województwa opolskiego opracowano  

w oparciu o materiały Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego  

w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

oraz badań i analiz Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu. 

Dane zamieszczone w opracowaniu dotyczą stanu na 31 grudnia 2011 r. 

Jednocześnie większość omawianych zjawisk i problemów przedstawiono w porównaniu do 

2010 r., średnich wyników w kraju oraz Narodowego Spisu Powszechnych 2002. 

Informacja składa się z trzech części. Pierwsza omawia wybrane zagadnienia 

związane z poziomem życia mieszkańców w woj. opolskim, druga opisuje działania instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie ograniczania negatywnych zjawisk 

społecznych, a trzecia zawiera najważniejsze wnioski i przygotowane rekomendacje. 

  

 

 

 

 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 

 

OPS – ośrodek pomocy społecznej 

PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie 

PUP – powiatowy urząd pracy 

WTZ – warsztat terapii zajęciowej 

ZAZ – zakład aktywności zawodowej 

DPS – dom pomocy społecznej 

DDP – dzienny dom pobytu 

ŚDS – środowiskowy dom samopomocy 

MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ROPS – regionalny ośrodek polityki społecznej 

OIS – obserwatorium integracji społecznej 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

BAEL – badanie aktywności ekonomicznej ludności 

NSP – Narodowy Spis Powszechny 
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1. POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW REGIONU – WYBRANE ZGADNIENIA 

 

 

1.1   Sytuacja społeczno-demograficzna województwa opolskiego 

 

1.1.1 Stan i struktura ludności 

 

Według Narodowego Spisu Powszechnego 2011 liczba ludności województwa 

opolskiego faktycznie zamieszkałej (na koniec marca 2011 r.) wyniosła 1 016,2 osób, co 

stanowiło 2,6% ogółu ludności Polski.1 W porównaniu do 2002 r. liczba mieszkańców regionu 

zmniejszyła się o 48,8 tys. osób, tj. o 4,6%. W tym samym czasie liczba ludności Polski 

zwiększyła się o 281,7 tys., tj. 0,7%. 

 

Wykres 1. Liczba ludności województwa opolskiego w 1988 r., 2002 r. i 2011 r. 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. WYBRANE 

INFORMACJE. Opole, 26 październik 2012 r. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf (29.10.2012 r., godz. 11

00
) 

 

 

W latach 2002 – 2011 spośród 16 województw kraju - w 6. zanotowano spadek liczby 

ludności (podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, łódzkie i opolskie), a w 10 jej wzrost, 

w tym największy w woj. pomorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w woj. opolskim, Urząd Statystyczny w Opolu, 

Opole 2012, s. 18 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf (12.11.2012 r., godz. 9
00

) 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf
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Wykres 2. Zmiana liczby ludności w województwach Polski według spisów powszechnych 2002 
i 2011 

 
Źródło: Materiały z konferencji pn. Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim – założenia programu z 31.08.2012 r., 
Józef Sebesta, Wprowadzenie do założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. 

 

 

W woj. opolskim w okresie między spisami 2002 i 2011 spadek liczby ludności 

wystąpił we wszystkich powiatach, w tym największy w powiatach: strzeleckim (o 7,4%), 

prudnickim (o 6,6%) i głubczyckim (o 6,5%). 2 Najmniej mieszkańców ubyło w powiecie 

brzeskim – 0,4%.  

 

Mapa 1. Liczba ludności w powiatach woj. opolskiego w 2011 r. w porównaniu do 2002 r. 

 

Nowa Trybuna Opolska, Dramatyczne wyniki spisu powszechnego na Opolszczyźnie, 27 października 2012 r. 
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121027/REGION/121029500 (29.10.2012 r., godz. 11

00
) 

 

 

                                                           
2
 Tamże, s. 20 

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121027/REGION/121029500
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Od 1988 r. udział procentowy osób w liczbie ludności woj. opolskiego w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym systematycznie zmniejsza się, a zwiększa się grupa 

osób w wieku poprodukcyjnym. Przy czym w grupie wieku produkcyjnego udział osób  

w wieku mobilnym jest na podobnym poziomie, natomiast wzrost zanotowano wśród osób  

w wieku niemobilnym (45-64 lata mężczyźni i 45-59 kobiety). 

 Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w województwie opolskim  

w porównaniu z 2002 r. zmalała o 68,8 tys. osób. W spisie z 2011 r. ludność w wieku 0–17 

lat stanowiła 17,0% ogółu mieszkańców województwa wobec 22,7% w 2002 r. Mniejszy 

udział dzieci i młodzieży odnotowano zarówno wśród ludności miejskiej (spadek o 5,4 p. 

proc. do poziomu 16,2%) oraz wiejskiej (spadek o 5,9 p. proc. do 18,0%). 3 

W latach 2002-2011 zwiększył się udział ludności w wieku produkcyjnym – łącznie 

3,3 p. proc., jednak zmalał odsetek osób w wieku mobilnym – o 0,7%, a wzrósł udział wieku 

niemobilnego o 30,3 tys. osób, tj. o 13,4%. Odsetek osób w tej grupie wiekowej wyniósł  

w 2011 r. 25,3%. Wzrósł również udział ludności w wieku poprodukcyjnym – o 17,8 tys. 

osób, tj. o 11,2%.4 

 

Wykres 3. Struktura ludności województwa opolskiego w 1988, 2002 i 2011 r. wg 
ekonomicznych grup wieku 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. WYBRANE INFORMACJE. Opole, 
26 październik 2012 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf (29.10.2012 r., godz. 09

00
) 

 

W 2011 r. w woj. opolskim, w porównaniu do 2010 r., liczba urodzeń zmniejszyła się  

o 5,2%, a liczba zgonów o 1,6%. W dalszym ciągu utrzymuje się przewaga liczby zgonów 

nad liczbą urodzeń, czego efektem jest ujemny przyrost naturalny (-1,01 promila). 5 

Jednocześnie w woj. opolskim występuje od lat najniższy wskaźnik dzietności  

w Polsce wynoszący 1,08 w 2011 r. (zastępowalności pokoleń następuje przy wskaźniku 

dzietności 2,1). 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tamże, s. 22. 

4
 Tamże, s. 23. 

5
 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2011 r., Urząd Statystyczny w Opolu, s. 12 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_Raport_o_sytuacji_2011.pdf (09.11.2012 r., godz. 11
00

) 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_Raport_o_sytuacji_2011.pdf
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Wykres 4. Wskaźnik dzietności w Polsce wg województw w 2011 r. 

 
Źródło: Materiały z konferencji pn. Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim – założenia programu z 31.08.2012 r., 
Józef Sebesta, Wprowadzenie do założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. 

 

Na podstawie Prognozy ludności na lata 2008 – 2035 dla mieszkańców Polski, 

opracowanej przez GUS i systematycznie aktualizowanej, ustalono, że liczba ludności  

w wieku poprodukcyjnym będzie systematycznie wzrastać. 6 W latach 2011-2020 nastąpi 

największy przyrost osób w badanym okresie - o blisko 2 mln. W latach 2008 – 2035 liczba 

ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o ponad 3,5 mln osób i w roku 2035 osiągnie 

wartość prawie 10 mln. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

stanowić będzie prawie 27% (obecnie 17%). 

Dla woj. opolskiego przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2008-2035 

wyniesie 87 tys. osób i w 2035 r. stan ludności w wieku pow. 60/65 lat wynosić będzie 259 

tys. osób, co stanowić będzie 28,9% mieszkańców województwa (będzie to drugie miejsce w 

kraju pod względem najwyższego wskaźnika udziału osób w wieku poprodukcyjnym – po 

woj. świętokrzyskim z wartością 29,8%). 

 

Wykres 5. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w woj. opolskim – prognoza do 2035 r. 

 

Źródło: Materiały z konferencji pn. Specjalna Strefa Demograficzna w województwie opolskim – założenia programu z 31.08.2012 r., 
Józef Sebesta, Wprowadzenie do założeń Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. 

 

                                                           
6
 Prognoza ludności na lata 2008 - 2035. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych. Warszawa  

2009 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (16.04.2012 r., godz. 9
00

) 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf
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Od kilku lat obserwowane jest również wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania 

życia – silniejsze w przypadku mężczyzn niż kobiet. Przeciętne dalsze trwanie życia wydłuży 

się w ciągu kolejnych 25 lat o 6 lat dla mężczyzn i 3 lata dla kobiet. Mężczyźni będą żyli 

przeciętnie 77,1 lat, a kobiety 82,9 lat, co jest wynikiem zmian w zakresie umieralności, 

zwłaszcza w grupie mężczyzn. 7 

 

Tabela 1. Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku - Polska i woj. opolskie  
w wybranych latach w okresie 2015 – 2035 

Wyszczególnienie 

Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku 

Procentowy udział liczby osób w populacji ogółem w grupach wieku: 60/65-79 lat  
oraz pow. 80 lat życia 

wiek 
poprodukcyjny 2015 2020 2025 2030 2035 

Polska 60+/65+ 19,4 22,1 24,0 25,2 26,7 

w tym 80+ 3,9 4,1 4,1 5,5 7,2 
 

woj. opolskie 
60+/65+ 19,9 22,8 25,2 27,1 28,9 

w tym 80+ 4,0 4,7 4,5 5,6 7,3 
Źródło: Prognoza ludności na lata 2008 - 2035. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych. Warszawa 2009 r. 
http://www.stat.gov.pl/PUBL_L_prognoza_na_lata2008-2035.xls 

 

Spadek dzietności oraz korzystne zmiany związane z umieralnością populacji – to 

główne przyczyny nadal obserwowanego i postępującego procesu starzenia się ludności. 

Mediana wieku ludności Polski (jeden ze wskaźników określających stopień zaawansowania 

procesu starzenia się populacji), która w 2007 r. wynosiła 37,3 lat - w roku 2035 wynosić 

będzie 49,7 lat, czyli wzrośnie o 12,4 lat.  

 
Polska jest obecnie krajem bardzo starym demograficznie (mediana wieku pow. 35 

lat) 8. Do roku 2035 „najstarszym” województwem kraju będzie woj. świętokrzyskie (mediana 

51,8), a woj. opolskie znajdzie się na 3 pozycji wśród „najstarszych” województw w kraju  

- z medianą wieku wynoszącą 51,2. 9 

Niekorzystnie kształtować się będą również relacje między grupą ludności w wieku 

powyżej 65 lat a ludnością w wieku przedprodukcyjnym. Wartość tego wskaźnika w 2035 r. 

będzie najwyższa w woj. podlaskim (1089) oraz w woj. opolskim (994) i woj. świętokrzyskim 

(946). 

O starości społeczeństwa świadczy również udział ludności w wieku pow. 80 lat 

życia. Liczba tych osób do 2035 r. wzrośnie o ogółem 1 434 tys., tj. ponad 2,3-krotnie.  

W woj. opolskim liczba osób w wieku 80 lat i więcej wzrośnie o 38 tys., tj. 2,4-krotnie.  

Przyrost osób pow. 80 roku życia będzie widoczny zwłaszcza w miastach, natomiast 

w woj. opolskim i śląskim dotyczyć będzie obszarów wiejskich. 10 

 
Z Ekspertyzy demogaficznej powstałej na zlecenie ROPS w Opolu (Instytut Śląski  

w Opolu - Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym – aspekt demograficzny. 

Województwo opolskie w latach 2009-2030) wynika, że do 2015 r. średni przyrost ludności  

w wieku poprodukcyjny wyniesie 128,4%, a największy przyrost wystąpi w powiatach: 

 Opolu mieście –  146,6%; 

 nyskim – 133,6%; 

                                                           
7
 Tamże 

8
 Tamże, s. 163 

9
 Tamże, s. 179 

10
 Tamże, s. 184 

http://www.stat.gov.pl/PUBL_L_prognoza_na_lata2008-2035.xls
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 brzeskim – 133,5%; 

 namysłowskim – 132,5%. 

Najmniej ludności w wieku poprodukcyjnym przybędzie w powiatach: prudnickim  

– 116% i strzeleckim – 118,6%. 11 

 
Wykres 6. Liczba ludności w wieku 60/65+ w 2002 i 2015 r. – podział powiatowy 

 
Źródło: Ekspertyza „Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym – aspekt demograficzny. Województwo opolskie w latach 
2009-2030”, OIS ROPS w Opolu http://ois.rops-opole.pl/download/Ekspertyza.pdf  

 

 

1.1.2 Osoby niepełnosprawne w woj. opolskim 

 

Według wyników spisu z 2011 r. w województwie opolskim było 103,2 tys. osób, które 

odczuwały całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 

podstawowych stosownie do swojego wieku (niepełnosprawność biologiczna) i/lub 

posiadały odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony 

(niepełnosprawność prawna). Osoby niepełnosprawne w 2011 r. stanowiły 10,2% ogółu 

mieszkańców województwa opolskiego, podczas gdy w 2002 r. – 10,0%. W kraju udział ten 

ukształtował się na wyższym poziomie i wyniósł odpowiednio: 12,2% i 14,3%. 12 

 

Tabela 2. Osoby niepełnosprawne według miejsca zamieszkania, płci i rodzaju 
niepełnosprawności 

Wyszczególnienie 
2002 r. 2011 r. 

Ogółem miasta wieś Ogółem miasta wieś 
w tys. 

Ogółem 106,8 57,2 49,5 103,2 57,6 45,6 

mężczyźni 51,5 27,1 24,4 48,4 26,8 21,7 

kobiety 55,3 30,2 25,1 54,8 30,8 24,0 

Niepełnosprawni prawnie 81,4 45,4 36,0 62,3 38,1 24,3 

mężczyźni 41,8 22,6 19,3 32,1 19,3 12,8 

kobiety 39,6 22,9 16,8 30,2 18,8 11,4 

Niepełnosprawni tylko biologicznie 25,3 11,8 13,5 40,8 19,5 21,4 

mężczyźni 9,7 4,5 5,2 16,3 7,5 8,8 

kobiety 15,6 7,3 8,3 24,5 12,0 12,5 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w woj. opolskim, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012, s. 
34 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf (14.11.2012 r., godz. 9

00
) 

                                                           
11

 Ekspertyza wykonana na zlecenie ROPS w Opolu w 2009 r. Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym – 
aspekt demograficzny. Województwo opolskie w latach 2009-2030. 
12

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w woj. opolskim, Urząd Statystyczny w Opolu, 
Opole 2012, s. 33 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf (14.11.2012 r., godz. 14

00
) 

http://ois.rops-opole.pl/download/Ekspertyza.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf
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W porównaniu do 2002 r. - w marcu 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych  

w woj. opolskim zmalała o 3,6 tys. osób, jednak jak wskazują autorzy opracowania jest to 

wynik dużej liczby braków odpowiedzi na pytanie o niepełnosprawność, które w  badaniu 

spisowym jest dobrowolne. Ponadto w okresie miedzyspisowym zmianie uległa struktura 

osób niepełnosprawnych ze względu na niepełnosprawność prawną i biologiczną. Zmalał 

odsetek osób niepełnosprawnych prawnie – głównie z powodu ograniczeń systemu 

orzecznictwa, natomiast wzrosła liczba osób niepełnosprawnych tylko biologicznie – z 25,3 

tys. do ponad 40 tys. osób, tj. o 60% (w Polsce wzrost ten był mniejszy i wynosił ponad 

50%). 

 

Wykres 7. Osoby niepełnosprawne według płci, rodzaju i stopnia niepełnosprawności w woj. 
opolskim w 2011 r. 

 

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w woj. opolskim, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 
2012, s. 35  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf (14.11.2012 r., godz. 10

00
) 

 

 

1.1.3 Emigranci woj. opolskiego  

 

Na podstawie danych szacunkowych – w 2011 r. za granicą kraju przebywało 

(powyżej 3 miesięcy) 107,9 tys. mieszkańców woj. opolskiego – o 2,7 tys. osób więcej niż  

w 2002 r. Wśród emigrantów prawie 51% stanowią osoby w wieku 20-39 lat. Dzieci w wieku 

0 -14 lat stanowią 6,8% ogółu osób przebywających poza granicami kraju.13  

Województwo opolskie to region kraju o najbardziej intensywnym odpływie ludności 

za granicę. Według spisów z 2002 i 2011 liczba emigrantów przypadających na 1000 

mieszkańców województwa była największa i wynosiła odpowiednio 99 i 106 osób.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tamże, s. 62. 
14

 Tamże, s. 63 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf
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Mapa 2. Liczba emigrantów na 1000 mieszkańców wg województw kraju w 2002 r. i 2011 r. 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. WYBRANE INFORMACJE. 
Opole, 26 październik 2012 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf (29.10.2012 r., 
godz. 10

00
) 

 

 

Mieszkańcy woj. opolskiego emigrują przede wszystkim do Niemiec (40,6%),  

a w dalszej kolejności do Wielkiej Brytanii (7,3%), Holandii (6,2%), Irlandii (2,5%) i innych 

krajów. 15 

Przyczyną emigracji jest najczęściej praca (73,7%), a następnie sprawy rodzinne, 

edukacja lub inne powody. 

 

 

1.1.4 Zdrowie mieszkańców 

 

Na podstawie badań prowadzonych przez GUS w 2009 r. ustalono, że 35,5% 

mieszkańców regionu oceniło swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego (w 2004 r. – 39%). 

Jest to wyższy wskaźnik niż średnia w Polsce (34,3%). 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Tamże, s. 62. 
16

 Europejskie ankietowe badanie zdrowia, przeprowadzonego przez GUS w 2009 r. Subiektywna ocena stanu zdrowia 
dotyczyła wszystkich regionów kraju 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf
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Wykres 8. Ludność oceniająca swoje zdrowie poniżej oceny dobrej według województw  
w 2009 r. (w %) 

 
Źródło: Europejskie ankietowe badanie zdrowia, GUS, Warszawa 2009 

 

Wyniki badania wskazały, że występowanie chorób i dolegliwości przewlekłych 

deklarowało 55% mieszkańców Polski, w tym najczęściej mieszkańcy województw: 

dolnośląskiego i opolskiego. 17 

W 2009 r. w szpitalach leczyło się 4,2 mln osób, a z usług lekarza pierwszego 

kontaktu lub lekarza rodzinnego skorzystało 73% ludności kraju. U lekarzy specjalistów było 

45% mieszkańców kraju, w tym najczęściej z województw: śląskiego, opolskiego  

i mazowieckiego (co drugi mieszkaniec tych województw był choć raz u lekarza specjalisty  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy). 18 

 

Tabela 3. Pracownicy medyczni w Polsce i woj. opolskim w 2010 r. – średni wskaźnik na 10 
tys. ludności 

Wyszczególnienie 

Pracownicy medyczni  

Lekarze 
Lekarze 
dentyści 

Farmaceuci Pielęgniarki Położne Fizjoterapeuci 

Polska 22 3 7 52 6 5 

Woj. opolskie 17 3 5 47 5 5 
Źródło Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm (09.11.2012 r., godz. 13

00
) 

 

W 2010 r. w Polsce opiekę nad pacjentami sprawowało 83 tys. lekarzy, 13 tys. 

lekarzy dentystów, 25 tys. farmaceutów, 200 tys. pielęgniarek, 23 tys. położnych i 21 tys. 

fizjoterapeutów. Liczba lekarzy farmaceutów i położnych była większa niż w 2009 r.,  

a pielęgniarek mniejsza o 702 osoby. 19 

W 2010 r. średnio w kraju na 10 tys. osób przypadało: 

 22 lekarzy,  

 3 lekarzy dentystów,  

 7 farmaceutów,  

 52 pielęgniarki,  

 6 położnych, 

 5 fizjoterapeutów. 

                                                           
17

 Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. GUS, s.69 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm (09.11.2012 r., godz. 
13

00
) 

18
 Tamże, s. 63 

19
 Tamże, s. 82 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_658_PLK_HTML.htm
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Liczba lekarzy przypadających na 10 tys. ludności waha się od 15 w woj. 

wielkopolskim do ponad 24 w woj. łódzkim. Liczba pielęgniarek była najmniejsza w woj. 

wielkopolskim (39), a największa w woj. śląskim (56). W woj. opolskim liczba lekarzy  

i pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców wyniosła odpowiednio 17 i 47. 

W 2010 r. w woj. opolskim było 12 żłobków i oddziałów żłobkowych, w których 

przebywało 1 202 dzieci (miejsce w żłobku miało 84 dzieci na 1 000 dzieci w wieku do 3 lat, 

co jest najwyższym wskaźnikiem w kraju). W Polsce były łącznie 392 żłobki i 119 oddziałów 

żłobkowych, w których przebywało 32 514 dzieci (49 dzieci na 1 000 dzieci do 3 lat). 20 

 
 

1.2   Rynek pracy w woj. opolskim 

 

1.2.1 Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2012 r. 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. opolskiego wyniosła we wrześniu 

2012 r. 48,0 tys. osób. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba 

bezrobotnych jest większa o 3 tys. osób. W woj. opolskim przyrost bezrobotnych jest większy 

niż w kraju.  

 

Wykres 9. Bezrobotni zarejestrowani w woj. opolskim 

 
Źródło: Sytuacja społeczno-gospodarcza woj. opolskiego we wrześniu 2012 r., Urząd Statystyczny w Opolu 

 

W porównaniu do września 2011 r. stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 p. procentowego, 

w tym najbardziej w powiatach: głubczyckim (o 2,4 p. proc.), nyskim (o 1,5 p. proc.) oraz 

kędzierzyńsko-kozielskim (1,2 p. proc.), a najbardziej spadła w powiecie brzeskim (o 1,0 p. 

proc.) 

Jednak należy zaznaczyć, że podawane wskaźniki rynku pracy w woj. opolskim 

(dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i aktywności zawodowej), obciążane są znacznym 

błędem wynikającym z innej niż faktyczna liczby mieszkańców województwa.  

W konsekwencji pomijają one występowanie dużej liczby niewymeldowanych z regionu 

migrantów definitywnych, ogromnej skali nierejestrowanej migracji zarobkowej oraz dużego 

udziału niezarejestrowanych bezrobotnych nie poszukających pracy. 21 

                                                           
20

 Tamże, s. 115 
21

 Ekspertyza dotycząca wpływu migracji na sytuację demograficzną i społeczną województwa opolskiego, Romuald Jończy  
i Diana Rokita Poskart, s. 13. Ekspertyza wykonana na zlecenie ROPS w Opolu w 2012 r. 
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Wykres 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. opolskim według powiatów  

 
Źródło: Sytuacja społeczno-gospodarcza woj. opolskiego we wrześniu 2012 r., Urząd Statystyczny w Opolu 

 

 

1.2.2 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2011 r.  

 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. osobami  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy są m. in.: bezrobotni do 25 i pow. 50 roku życia; 

bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka; długotrwale bezrobotni; bezrobotni po odbyciu kary pozbawienia wolności  

i bezrobotni niepełnosprawni. 22  

 

Tabela 4. Odsetek osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. opolskim oraz 
województwach o najniższych i najwyższych wartościach dla poszczególnych kategorii wg 

MPiPS w 2011 r. 

Lp. Kategorie 
Województwa o 

najniższym odsetku  
Woj. 

opolskie 
Województwa o najwyższym 

odsetku 

1. bezrobotni do 25 roku życia dolnośląskie 16,7% 19,9% małopolskie 26,2% 

2. bezrobotni powyżej 50 roku życia podkarpackie 16,8% 25,8% dolnośląskie 28,1% 

3. 
bezrobotne kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

wielkopolskie 13,4%% 20,7% lubelskie 24,5% 

4. długotrwale bezrobotni pomorskie 43,2% 48,9% podkarpackie 56,9% 

5. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych małopolskie 24,4%% 33,8% opolskie 33,8% 

6. bezrobotni bez wykształcenia średniego lubelskie 47,7% 59,3% kujawsko-pomorskie 62,9% 

7. bezrobotni bez doświadczenia zawodowego dolnośląskie 20,0%% 22,9% lubelskie 39,1%% 

8. 
bezrobotni samotnie wychowujący co 
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

podkarpackie 5,0% 9,9% zachodnio-pomorskie 13,5% 

9. 
bezrobotni, którzy po karze pozbawienia 
wolności nie podjęli zatrudnienia 

podkarpackie 1,0% 1,9% zachodnio-pomorskie 2,4% 

10. bezrobotni niepełnosprawni lubelskie 3,6% 5,5% lubuskie 7,9% 

Źródło: MPiPS. Rynek pracy w Polsce w 2011 r. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-
pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/ (28.05.2012 r., godz. 10

00
) 

 

                                                           
22

 Rynek pracy w Polsce w 2011 r. MPiPS, s.16-17. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-
pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/ (28.05.2012 r., godz. 14

00
) 

http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce---rok-2011/
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W woj. opolskim odsetki osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

uzyskują średnie wartości, z wyjątkiem bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 

(najwyższy wskaźnik w kraju – 33,8%). 

 

 

1.2.3 Aktywność ekonomiczna ludności w 2011 r. 

 

Na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w 2011 r. 

współczynnik aktywności zawodowej w woj. opolskim wyniósł 51,4% (średnio w kraju 53,3%) 

Liczba osób aktywnych zawodowo liczyła 404,5 tys., a biernych zawodowo (pow. 15 lat  

i więcej) było 383,1 tys. osób. 23 

W 2011 r. w woj. opolskim od lat występuje jeden z najniższych wskaźników 

zatrudnienia wynoszący 44,7%.  

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w Opolu mieście (56,6%) 

oraz w powiatach namysłowskim (52,8%), brzeskim i opolskim (po 52,1%), a najniższy  

w powiatach prudnickim (48,9%), kędzierzyńsko-kozielskim (49,4%) i głubczyckim (47,6%).  

 

Wykres 11. Aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa i średnioroczna stopa 
bezrobocia w 2011 r. 

 

 
 
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu, NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. WYBRANE INFORMACJE. 

Opole, 26 październik 2012 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf (29.10.2012 r., 
godz. 14

00
) 

 

 

1.3   Warunki życia mieszkańców – wybrane zagadnienia 

 

1.3.1 Dochody, wydatki i warunki materialne gospodarstw domowych 

 

W 2011 r. w gospodarstwach domowych w Polsce przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na osobę wynosił 1227 zł i był niższy niż w 2010 r. o 1,4%. Realny spadek 

                                                           
23

 .Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników w woj. opolskim, Urząd Statystyczny w Opolu, 
Opole 2012, s. 41-43  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf (14.11.2012 r., godz. 10

00
) 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_KONFERENCJA_41_NSP_2011.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_raport_nsp_2011.pdf
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dochodów gospodarstw domowych odnotowano po sześciu kolejnych latach realnych 

wzrostów dochodów. 

Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych na 

osobę w 2011 r. wyniósł 1015 zł i był niższy o 1,8% niż w 2010 r. Realny spadek wydatków 

zarejestrowano po pięciu kolejnych latach realnego wzrostu. 

W woj. opolskim występuje specyficzna sytuacja w zakresie dochodów i wydatków, 

ponieważ uzyskiwane dochody to 96,3% (1181 zł) przeciętnych dochodów w kraju,  

a przeciętne, miesięczne wydatki to 103,3% (1049 zł) średnich w Polsce, co świadczy  

o posiadanych przez mieszkańców zasobach pochodzących z innych źródeł niż oficjalne. Ma 

to wpływ na inne wskaźniki życia mieszkańców, w tym stopień zagrożenia ubóstwem  

w regionie. 

Nieco lepiej przedstawiają się warunki materialne w zakresie wyposażenia 

gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania (komputer z dostępem do Internetu, 

telefon komórkowy, samochód, sprzęt audiowizualny tzw. nowej generacji i sprzęt AGD).  

W 2011 r. liczba tych dóbr będąca na wyposażeniu gospodarstw wzrosła, a różnice  

w wyposażeniu mieszkań miast i wsi zanikają (zwłaszcza w zakresie posiadania komputerów 

i dostępu do Internetu oraz telefonów komórkowych). Lepiej wyposażone w sprzęt 

audiowizualny i multimedialny są gospodarstwa domowe z dziećmi na utrzymaniu niż rodziny 

bezdzietne. 24 

 

 

1.3.2 Zagrożenie ubóstwem w Polsce i województwie opolskim 

 

Ubóstwo jako problem społeczny jest w znacznej mierze pochodną bezrobocia.  

W istotny sposób wypływa na poziom i zakres wykluczenia społecznego. Badania GUS  

o ubóstwie w 2011 r. - podobnie jak w latach poprzednich, potwierdzają, że zjawisko to ściśle 

powiązane jest z bezrobociem, niskim poziomem wykształcenia rodziców, ale także 

wielodzietnością i niepełnosprawnością. 25  

Głębokie ubóstwo występuje dużo częściej wśród mieszkańców wsi niż miast 

(najniższe jest w dużych aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców). Jednocześnie 

zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie silniejsze niż dorosłych. 

W 2011 r. w Polsce 10,5% dzieci do 18 lat mieszkało w gospodarstwach domowych 

żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, a 9% żyło w warunkach poniżej poziomu 

egzystencji (o 1 p. proc. więcej niż w 2010 r.). Szacuje się, że dzieci i młodzież to ok. 31% 

populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem, w tym szczególnie w rodzinach wielodzietnych  

(w 2011 r. nastąpił wzrost liczby rodzin wychowujących 4 i więcej dzieci, które zagrożone 

były skrajnym ubóstwem do prawie 30%). 26 

 

W 2011 r. wskaźniki ubóstwa w woj. opolskim – podobnie jak w latach poprzednich - 

były najniższe lub jedne z najniższych w Polsce, tj.: 

 ubóstwo egzystencjalne dotyczyło 4,7% gospodarstw domowych (w Polsce 6,7%); 

 ustawowa granica ubóstwa objęła (dochody są mniejsze niż wyznaczony próg 

ustawowy) objęła 4,3% rodzin (średnia w kraju 6,5%); 

                                                           
24

 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, s. 45 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (16.11.2012r., godz. 12.

20
) 

25
 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Materiał na konferencję prasową  

w dniu 31 maja 2012 r. (15.11.2012  r., godz. 11
00

) 
26

 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. …, Tamże, s. 10 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf
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 ubóstwo relatywne (50% przeciętnych wydatków) dotknęło 10,3% gospodarstw 

(średnio w kraju 16,7%). 
27

 

 

Mapa 3. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w 2011 r., wg województw  
(% osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granic ubóstwa)  

 
 

* w cenach z IV kwartału 2006 r. 

 

Źródło: Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 
2012 r. (15.11.2012  r., godz. 11

00
) 

 

 

Jednocześnie w 2011 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej w woj. 

opolskim wyniosła 4,1% (mniej było tylko w woj. śląskim – 3,9%, w kraju – 6,5%). 28 

 

Na podstawie cyklicznego badania ROPS w Opolu określającego stopień zagrożenia 

ubóstwem w woj. opolskim (w oparciu o metodę wzorca rozwoju) ustalono, że w 2011 r. 

wysoki stopień zagrożenia ubóstwem wystąpił w 34 gminach woj. opolskiego, 

zlokalizowanych w powiatach:  nyskim (8 gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, 

Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce),  brzeskim (5 gmin: Brzeg, Grodków, 

Lewin Brzeski, Lubsza i Olszanka),  namysłowskim (wszystkie 5 gmin: Domaszowice, 

                                                           
27

 Tamże, s. 15 
28

 Opracowanie własne na podstawie Urzędu Statystycznego w Krakowie, Zróżnicowanie przestrzenne pomocy społecznej na 
tle ubóstwa w Polsce, http://www.stat.gov.pl/gus/seminaria_i_konferencje_PLK_HTML.htm, (26.03.2012 r., godz. 12 

10
) 

http://www.stat.gov.pl/gus/seminaria_i_konferencje_PLK_HTML.htm
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Namysłów, Pokój, Świerczów i Wilków),  głubczyckim (wszystkie 4 gminy: Baborów, 

Branice, Głubczyce i Kietrz),  opolskim ziemskim (4 gminy: Murów, Niemodlin, Popielów  

i Tułowice),  kluczborskim (2 gminy: Byczyna i Wołczyn),  prudnickim (2 gminy: Lubrza  

i Prudnik),  oleskim (2 gminy: Gorzów Śl. i Zębowice),  kędzierzyńsko-kozielskim 

(Kędzierzyn-Koźle) oraz  krapkowickim (Krapkowice). 29 

 

Mapa 4. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim obliczony wg metody wzorca rozwoju  
– stan na 31.12.2011 r. 

 
Źródło: opracowanie własne ROPS w Opolu 

 

W 2011 r. – w porównaniu do roku poprzedniego - liczba gmin o wysokim stopniu 

zagrożenia ubóstwem zmniejszyła się o 8 (z 42 do 34), a wzrosła liczba gmin  

o umiarkowanym (o 6 do 29) oraz niskim i bardzo niskim stopniu ubóstwa (o 2 do 5 gmin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody 
wzorca rozwoju, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Stan na 31 grudnia 2011 r. http://ois.rops-
opole.pl/download/Stopien%20zagrozenia%20ubostwem%202011%20r.pdf  

http://ois.rops-opole.pl/download/Stopien%20zagrozenia%20ubostwem%202011%20r.pdf
http://ois.rops-opole.pl/download/Stopien%20zagrozenia%20ubostwem%202011%20r.pdf
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Wykres 12. Liczba gmin o wysokim, umiarkowanym oraz niskim i bardzo niskim stopniu 
zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w latach 2008-2011 

 
Źródło: opracowanie własne ROPS w Opolu 

 

Jedną z przyczyn poprawienia się sytuacji wielu gmin w 2011 r. w zakresie stopnia 

zagrożenia ubóstwem jest spadek liczby klientów pomocy społecznej o 5%, spowodowany 

m. in. „zamrożeniem” od 2006 r. kryterium dochodowego w pomocy społecznej (zwiększone 

od 1 października 2012 r.). 

 

 

1.4   Warunki życia mieszkańców w świetle Diagnozy społecznej 2011 30 

 

Na podstawie cyklicznego badania warunków i jakość życia Polaków, pod kierunkiem 

Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka, co 2 lata powstaje diagnostyczne opracowanie 

(Diagnoza społeczna), którego celem jest monitoring subiektywnej oceny sytuacji życiowej 

Polaków.  

Ocena warunków życia badanych gospodarstw domowych obejmuje następujące 

obszary: 

 wyżywienie i dochody; 

 zasobność materialną; 

 warunki mieszkaniowe; 

 kształcenie dzieci; 

 ochronę zdrowia; 

 uczestnictwo w kulturze; 

 wypoczynek. 

W badaniu stworzono syntetyczny wskaźnik warunków życia gospodarstw 

domowych, na którego podstawie ustalono, że województwo opolskie w 2011 r. zajęło  

2 pozycję po woj. mazowieckim (najniższa wartość wskaźnika oznacza najlepsze warunki 

życia).  

 

 

 

                                                           
30

 „Województwo opolskie w świetle Diagnozy społecznej 2011 – wybrane zagadnienia” – opracowanie własne OIS ROPS  
w Opolu na podstawie Diagnoza społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, 
Warszawa 30.03.2012 r. 
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Wykres 13. Warunki życia gospodarstw domowych w wybranych województwach  
– wskaźnik łączny 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Diagnoza społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, 
Warszawa 30.03.2012 r., http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (15.11.2012 r., godz. 13

00
) 

 

 

Podsumowaniem Diagnozy jest ranking województw uwzględniający jakość życia 

Polaków. W jego skład wchodzi wiele zestandaryzowanych zmiennych, które mają różną 

wartość i rangę. Starano się jednak zachować równowagę między wskaźnikami 

obiektywnymi i subiektywnymi. W tym celu wyróżniono syntetyczny złożony z 8 wymiarów 

wskaźnik jakości życia, obejmujący: 

 kapitał społeczny (m.in. poziom ufności, stosunek do demokracji, udział  

w wyborach, przynależność do organizacji); 

 dobrostan psychiczny (m.in. poczucie szczęścia, ocenę dotychczasowego życia, 

objawy depresji); 

 dobrostan fizyczny (m.in. choroby, niepełnosprawność, stres związany ze zdrowiem) 

 dobrostan społeczny (m.in. brak poczucia osamotnienia, poczucie bycia kochanym  

i szanowanym, liczbę przyjaciół); 

 poziom cywilizacyjny (m.in. poziom wykształcenia, dostęp do Internetu, znajomość 

języków obcych); 

 dobrobyt materialny (m.in. posiadany sprzęt RTV i AGD, dochód na osobę  

w gospodarstwie, liczbę dóbr); 

 stres życiowy (m.in. stres w zakresie finansów, pracy, kontaktów z urzędnikami, 

wychowania dzieci, relacje w małżeństwie, ekologię); 

 patologie (m.in. nadużywanie alkoholu i narkotyków, wizyty u psychiatry, bycie 

sprawcą lub ofiarą łamania prawa).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf
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Wykres 14. Ogólny wskaźnik jakości życia w latach 2009 r. i 2011 r. w przekroju wojewódzkim 
(im niższa wartość wskaźnika tym lepsza jakość życia) 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Diagnoza społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, 
Warszawa 30.03.2012 r., http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (15.11.2012 r., godz. 13

00
) 

 

Na przestrzeni trzech badań panelowych z lat 2005 - 2009 województwo opolskie 

lokowało się bardzo wysoko. Dwa razy na trzeciej pozycji, a w 2009 r. było drugie, zaraz po 

województwie pomorskim, co potwierdzało, że jest regionem o najwyższej jakości życia  

w Polsce. Jednak sytuacja regionu zmieniła się po badaniu w 2011 r. (spadek z 2-go miejsca 

na 6.). Niniejszy raport wyraźnie ukazuje, że pod niektórymi względami sytuacja 

mieszkańców Opolszczyzny pogorszyła się, a w szczególności w ich subiektywnych opiniach 

i deklaracjach dotyczących aktualnego położenia i sytuacji życiowej. Miało to bezpośrednie 

przełożenie na ogólny syntetyczny wskaźnik jakości życia Opolan. Należy zauważyć, że 

pogorszenie się sytuacji w jednym wymiarze może wpływać na ogólną końcową wartość 

wskaźnika. Zła sytuacja w kilku wymiarach życia nie przesądza o negatywnych tendencjach 

w innych. Można posiadać wiele dóbr, znać języki obce, posiadać dobre samopoczucie 

zdrowotne, ale doświadczać wysokiego poziomu stresu, nie mieć oparcia w rodzinie  

i bliskich. Z drugiej strony osoby w złej sytuacji materialnej, mało aktywne społecznie mogą 

doświadczać niewielkiego stresu i posiadać duże wsparcie społeczne i być ufnym  

w stosunku do innych ludzi.  Z tego powodu nie należy traktować spadku woj. opolskiego  

w rankingu jako wyraźnego spadku jakości życia Opolan. Na miejsce w rankingu ma ponadto 

zasadniczy wpływ wieloaspektowy rozwój danego województwa. Z tej perspektywy spadek 

województwa opolskiego w rankingu można tłumaczyć szybszym rozwojem innych 

województw, a nie zastojem Śląska Opolskiego. 

 

 

 

http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf
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2. DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM I RODZINOM - NIWELOWANIE SKUTKÓW 

DYSFUNKCJI SPOŁECZNYCH 

 

 

2.1  Pomoc osobom bezrobotnym 

 

2.1.1 Wydatki Funduszu Pracy 

 

Wydatki Funduszu Pracy w 2011 r. wyniosły ogółem 137 224,1 tys. złotych i spadły  

w porównaniu z 2010 r. o 116 433 tys. zł, tj. o prawie 46%, w tym: 

 na wypłatę zasiłków wydatkowano mniej o 8% środków, 

 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o 65% 

 

 

Tabela 5. Wydatki Funduszu Pracy w latach 2010-2011 

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 

Przyrost/spadek 
w 2011 r. w 
stosunku do 
2010 r. w % 

Liczba 
korzystających 

w 2011 r. 

Wydatki ogółem w tys. zł 253 657,10 137 224,10 54 x 

w tym: 

zasiłki dla bezrobotnych 74 029,40 68 250,00 92 8 337 

Aktywne formy/ Programy 
przeciwdziałania 
bezrobociu** ogółem 

167 647,80 58 427,30 35 x 

w tym: ** 

szkolenia 10 242,80 6 010,90 59 2 511 

prace interwencyjne 2 433,00 2 309,90 95 317 

dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej 

39 025,90 10 010,30 26 605 

prace społecznie użyteczne 1 657,10 836,2 50 2 279 

roboty publiczne 21 796,40 5 418,90 25 1 000 

wyposażenie  i doposażenie 
stanowisk pracy 

28 733,60 3 491,80 12 204 

stypendia stażowe 54 348,30 24 665,70 45 4 094 
Źródło: WUP w Opolu http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf (20.11.2012 r., godz. 9

00
) 

 

 

2.1.2 Oferty pracy 

 

W 2011 r. do powiatowych urzędów pracy woj. opolskiego wpłynęły ogółem 30 553 

oferty pracy, jednak było to o 8 079 ofert mniej niż w 2010 r. Zgłoszone propozycje pracy  

w większości dotyczyły prac niesubsydiowanych, które stanowiły 71,2% ogółu zgłoszonych. 

Z ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy 958 propozycji (3,1%) było adresowanych do osób 

niepełnosprawnych i 324 do osób zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od ukończenia 

nauki. Jednocześnie warto zauważyć, iż 14,1% wszystkich ofert pracy było proponowanych 

w formie staży, a 8,3% jako prace społecznie użyteczne. 

 

 

 

 

http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf
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Wykres 15. Porównanie liczby ofert zgłoszonych wg powiatów w latach 2010 – 2011 

 
Źródło: Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2011 roku, WUP w Opolu 
http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf (12.11.2012 r., godz. 9

00
) 

 

W ciągu 2011 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy mający swoje siedziby  

w powiatach: opolskim grodzkim (7 606), nyskim (4 812) oraz strzeleckim (2 994 ). Powiat 

nyski charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, natomiast miasto Opole regularnie notuje 

niską stopę bezrobocia. 31 

 

 

2.1.3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 

2.1.2.1 Poradnictwo zawodowe i szkolenia  

 

Tabela 6. Liczba osób korzystająca z poradnictwa zawodowego w 2011 r. w woj. opolskim 

Wyszczególnienie 
Liczba osób korzystających z 

poradnictwa zawodowego 

Ogółem,  
w tym: 

10 403 

mieszkańcy wsi 4 615 

młodzież do 25 lat 2 810 

bezrobotni powyżej 50. roku życia 2 230 

bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy  2 790 

niepełnosprawni 461 

cudzoziemcy 15 
 Źródło: WUP w Opolu, Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2011 roku 
http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf (20.11.2012 r., godz. 9

00
) 

 

W 2011 r. liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenia organizowane przez 

powiatowe urzędy pracy wyniosła 2 518. Blisko 47,5% (1 192 osoby), którzy ukończyli 

szkolenia podjęło pracę w trakcie trwania kursu lub po jego ukończeniu, co świadczy  

o wysokim poziomie efektywności szkoleń.  

                                                           
31

 Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2011 roku. Dla sejmiku województwa opolskiego, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu, Opole 2012 http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf 
(21.11.2012 r., godz. 13

00
) 

http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf
http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf
http://wup.opole.pl/dokumenty/Analiza_sytuacji_na_rynku_pracy_w_2011_roku.pdf
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2.1.2.2 Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

 

W 2011 r. 4 049 osób rozpoczęło program staży, przy czym ukończyło go (część 

rozpoczęła staż pod koniec 2010 r.) 5 048 osób. Efektywność tej formy aktywizacji 

zawodowej w 2011 r. wyniosła 56%. Jednocześnie na przygotowanie zawodowe 

skierowanych zostało 38 osób (przygotowanie ukończyły 33 osoby). 

 

 

2.1.4 Pomoc społeczna dla osób bezrobotnych 

 

Pomocą społeczną w 2011 r. objęto 14 465 rodzin z co najmniej jedną osobą 

bezrobotną, w tym ponad połowę stanowiły osoby długotrwale korzystające ze świadczeń 

(ponad 1 rok). 

Koszt zasiłków okresowych udzielonych z tytułu bezrobocia wyniósł 19 837 tys. zł. 

Przeciętna wartość zasiłku okresowego dla osoby wyniosła 277 zł. Prawie 98% kosztu 

zasiłków sfinansował budżet państwa. 

Ponadto osoby bezrobotne korzystają z wielu innych form wsparcia udzielanych 

przez ośrodki pomocy społecznej (zasiłki celowe, dożywianie, pomoc rzeczowa, 

poradnictwo, praca socjalna). 32 

 

 

2.1.5 Realizacja projektów współfinansowanych z UE 

 

Projekty na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem  

(w tym długotrwale bezrobotnych) realizowane są w samorządzie przede wszystkim przez 

instytucje pomocy i integracji społecznej, administrację samorządową, organizacje 

pozarządowe i instytucje rynku pracy. Realizują one projekty głównie w ramach 

następujących obszarów PO KL: 

 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

 Priorytet VII - Promocja integracji społecznej 

W latach 2008-2010 w woj. opolskim w ramach Priorytetów VI i VII zrealizowano 

projekty na łączną sumę 179 836 tys. zł, w których uczestniczyło około 29 tys.  

beneficjentów. 33 

Koszt dofinansowania z UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) w latach 2008-

2010 wyniósł ogółem 152 476 tys. zł, co stanowi prawie 85% kosztu ogółem. Udział własny 

instytucji w realizacji większości projektów wynosi 10,5%, a pozostałą cześć kosztu pokrył 

budżet państwa (4,5% kosztu ogółem). 

W ramach Priorytetu VII w latach 2008-2010 w projektach systemowych  

i konkursowych uczestniczyło prawie 7 tys. osób, w tym 3 733 w ramach projektów 

systemowych OPS i PCPR. 

 

W 2011 r. ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie objęły 

projektami systemowymi PO KL 1 207 osób, tj. o 15% mniej niż w 2010 r. (1 421 osób),  

w tym 700 osób uczestniczyło w projektach realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, 

a 507 osób w projektach powiatowych centrów pomocy rodzinie (brak informacji  

                                                           
32

 Nie prowadzi się szczegółowej statystyki dla wybranych klientów pomocy społecznej  
33

 Bez kosztów realizacji projektów polegających na kształceniu pracowników służb zatrudnienia (Poddziałanie 6.1.2) oraz 
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (Poddziałanie 7.1.3) 
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o beneficjentach projektów konkursowych realizowanych lub współrealizowanych przez te 

instytucje, zatem liczba osób objętych projektami w ramach PO KL jest większa). 

 

 

Wykres 16. Liczba beneficjentów projektów systemowych realizowanych przez OPS-y  
i PCPR-y na 10 tys. mieszkańców 
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Źródło: opracowanie własne ROPS w Opolu  

 

W 2011 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało w województwie średnio 12 

beneficjentów projektów PO KL (najwięcej w powiecie namysłowskim - 26 osób, a najmniej  

w powicie prudnickim - 3 osoby). 

 

 

2.2   Pomoc dziecku i rodzinie 

 

2.2.1 Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone budżetu państwa) 

 

Jednym z elementów wsparcia rodzin w Polsce jest system świadczeń rodzinnych, 

wprowadzony 1 maja 2004 r., który obejmuje następujące świadczenia:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 

3) dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka. 34 

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do 

świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku 

dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne  

i od 1 listopada 2012 r. wynosi 539 zł na osobę lub 623 zł na osobę, jeśli w rodzinie 

wychowuje się dziecko niepełnosprawne (kwoty kryteriów dochodowych wzrosły o 7%  

w stosunku do obowiązujących do listopada 2012r.). Od 1 listopada 2012r. stawki zasiłku 

                                                           
34

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 
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rodzinnego wynoszą: 77 zł na dziecko do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 5-18 lat i 115 zł na 

dziecko w wieku 18-24 lata. 35 

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą 

regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci 

są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do 

wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń 

rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność 

zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. 36 

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2011 r. 

w Polsce ze świadczeń rodzinnych korzystało 2 174,6 tys. rodzin, tj. o 2% mniej niż  

w 2010r. (2 219 tys.), natomiast rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od 

dochodów było 1 417,2 tys., tj. o 8% mniej niż w 2010 r.  

Wśród rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, rodziny 

pełne stanowiły 76,6% (1 076,1 tys. rodzin), a pozostałe 23,4% (341 tys.) stanowiły rodziny 

niepełne.  

Większość rodzin (1 091,6 tys. rodzin, tj. 77%) pobierających świadczenia rodzinne 

uzależnione od dochodu stanowiły rodziny wychowujące 1 lub 2 dzieci. Rodziny wielodzietne 

(325,6 tys.) stanowiły 23% ogółu rodzin, przy czym odsetek ten był niższy w przypadku 

rodzin niepełnych (osoby samotnie wychowujące 3 i więcej dzieci stanowiły 15,5% rodzin 

niepełnych) niż w przypadku rodzin pełnych (25,3%). 37 

W woj. opolskim ze świadczeń rodzinnych w 2011 r. skorzystało 46 tys. rodzin (o 8% 

mniej niż w 2010 r.). Spadek liczby świadczeniobiorców wynika z niedostosowania 

wysokości kryteriów dochodów do wrastających od 2006 r. kosztów utrzymania.  

W 2011 r. koszt świadczeń rodzinnych w woj. opolskim wyniósł 196 436 tys. zł. 

Średnia, miesięczna wartość świadczenia (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia 

alimentacyjne i pielęgnacyjne) przypadająca na rodzinę wyniosła ok. 300 zł, w tym 

przeciętna wartość zasiłku rodzinnego z dodatkami – 263 zł. 

 

 

2.2.2 Pomoc społeczna w woj. opolskim – najważniejsze działania 

 

2.2.2.1   Klienci ośrodków pomocy społecznej w Polsce i woj. opolskim 

(zadania gminy) 

 

W 2011 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało ogółem 41 218 osób  

i rodzin, tj. 4,1% mieszkańców woj. opolskiego. 38 

W porównaniu do 2010 r. liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 

zmalała o 4 % (w 2010 r. było to 42 957 osób). Powodem spadku ogólnej liczby 

świadczeniobiorców było „zamrożenie” kryterium dochodowego w pomocy społecznej, 

którego wysokość od 2006 r. do 1 października 2012 r. nie uległa zmianie i wynosiła 477 zł 

dla osoby samotnej i 351 zł na 1 osobę w rodzinie. Zbyt niskie wartości kryterium 

dochodowego były niedostosowane do wrastających kosztów utrzymania, stąd liczba rodzin 

objętych pomocą społeczną w 2011 r. nie odzwierciedlała rzeczywistego poziomu ubóstwa.  

                                                           
35

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U poz. 959). 
36

 Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011, 
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/statystyka/sw_rodzinne_2010.
pdf (12.11.2012 r., godz. 9

00
) 

37
Informacja i realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r., 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Informacja_o_realizacji_swiadczen_rodzinnych_w_2011_r.pdf 
38

 Liczba ludności woj. opolskiego wg stanu na 31 grudnia 2010 r.  

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/statystyka/sw_rodzinne_2010.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/statystyka/sw_rodzinne_2010.pdf
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Z danych GUS wynika, że gdyby przyjąć wskaźnik urealniony wzrostem cen z 2006 r., to 

stopa ubóstwa ustawowego w 2011 r. wyniosłaby nie 6,5%, lecz  11,4%. 39 

W 2011 r. w woj. opolskim występował drugi co do wielkości najniższy w kraju, 

wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej do liczby mieszkańców województwa  

- 4,1%. Średnia dla Polski wynosiła 5,0 % i wahała się od 8,7% w woj. warmińsko-mazurskim 

do 3,9% w woj. śląskim.  

 

Tabela 7. Liczba klientów pomocy społecznej w 2011 r. – wg województw 

Lp. Województwo 
Liczba ludności wg 

NSP 2011 stan w dniu 
31 03. 31.2011r. 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2011 r. 

Rzeczywista liczba osób, którym 
decyzją przyznano świadczenie 

Wskaźnik do liczby 
ludności w 2011 r. 

Zmiana wskaźnika w 
stosunku do 2010 r. 

1. POLSKA OGÓŁEM 38 511800 2 017 631 5,0 -0,3 

2. dolnośląskie 2 915 200 128 168 4,4 -0,3 

3. kujawsko-pomorskie 2 097 600 152 307 7,3 -0,3 

4. lubelskie 2 175 700 121 746 5,6 -0,2 

5. lubuskie 1 022 800 67 251 6,6 -0,5 

6. łódzkie 2 538 700 134 602 5,3 -0,2 

7. małopolskie 3 337 500 139 887 4,2 -0,2 

8. mazowieckie 5 268 700 231 307 4,4 -0,2 

9. opolskie 1 016 200 41 218 4,1 -0,1 

10. podkarpackie 2 127 300 135 583 6,4 -0,4 

11. podlaskie 2 202 400 75 801 6,3 -0,2 

12. pomorskie 2 276 200 127 867 5,6 -0,2 

13. śląskie 4 630 400 181 249 3,9 -0,1 

14. świętokrzyskie 1 280 700 83 803 6,5 -0,3 

15. warmińsko-mazurskie 1 452 100 126 090 8,7 -0,5 

16. wielkopolskie 3 447 400 160 180 4,6 -0,2 

17. zachodniopomorskie 1 722 900 110 572 6,4 -0,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej za I-XII 2011r. ze wszystkich 
województw w kraju, sporządzonych w systemie informatycznym pomocy społecznej SAC (26.03.2012 r., godz. 14 

10
) 

 

W 2011 r. - podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej występującymi 

przyczynami udzielenia pomocy były bezrobocie i ubóstwo. Z tych powodów wsparcie 

otrzymało odpowiednio: 14 465 oraz 13 827 rodzin. Kolejnymi powodami udzielenia 

świadczeń z pomocy społecznej były: długotrwała choroba (8 003 rodziny), 

niepełnosprawność (6 739 rodzin). W większości kategorii podopiecznych nastąpił spadek 

liczby objętych pomocą, natomiast w każdej grupie zanotowano wzrost osób długotrwale 

korzystających z pomocy (pow. 18 miesięcy). 40   

 

W 2011 r. ośrodki pomocy społecznej udzieliły wsparcia 38 706 osobom i rodzinom, 

tj. o 5 % mniej niż w 2010 r.  

Najbardziej zmniejszyła się liczba rodzin nie posiadających dzieci – o 17%, liczba 

rodzin wielodzietnych spadła o 8%, a rodzin niepełnych – o 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Ubóstwo w Polsce w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf (13.11.2012 r., godz. 11

00
) 

40
 Ocena zasobów….. s. 21 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf
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Wykres 17. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w woj. opolskim w latach 2009-2011 

 
Źródło: obliczenia własne ROPS w Opolu 

 

W 2011 r. najczęściej udzielaną formą wsparcia z pomocy społecznej – podobnie jak 

w latach poprzednich, był zasiłek celowy – otrzymało go 22 479 osób, tj. o 3% więcej niż  

w 2010 r. Podobnie często udzielano pomocy w formie posiłku, z którego skorzystało 14 994 

osoby, w tym 11 854 dzieci i młodzieży. Jednak z uwagi na ograniczenia wynikające  

z niskiego kryterium dochodowego, liczba klientów objętych dożywianiem w 2011 r. spadła  

o 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek liczby dożywianych osób w największym 

stopniu wpłynął na zmniejszenie ogólnej liczby klientów pomocy społecznej w 2011 r.  

Wraz ze spadkiem liczby klientów pomocy społecznej wzrosła liczba udzielanych 

świadczeń niepieniężnych, w tym: 

 pomoc udzielana w formie specjalistycznego poradnictwa - wzrost o 41%, 

 w formie pracy socjalnej – o 26%, 

 interwencji kryzysowej – o 54%. 

W 2011 r. zawarto łącznie 2 297 kontraktów socjalnych, tj. o 57% więcej niż w 2010 r. 

Spadła natomiast liczba osób bezdomnych objętych indywidualnym programem 

wychodzenia z bezdomności (z 30 do 6 osób). 

 

Tabela 8. Klienci ośrodków pomocy społecznej wg form pomocy w latach 2010 - 2011 

Lp. Formy pomocy 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej 
wg form pomocy w: 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost / spadek w 
2011 r. 

2010 r.=100% 

1. 
Ogółem (liczba klientów OPS) 
 

w tym: 
40 674 38 706 95 

2. zasiłki stałe 3 634 3 723 102 

3. zasiłki okresowe 12 479 12 176 98 

4. zasiłki celowe 21 830 22 479 103 

5. posiłki 16 103 14 994 93 

6. usługi opiekuńcze 2 364 2 365 100 

7. w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 432 427 99 

8. w tym - dla osób z zaburzeniami psychicznymi 246 283 115 

9. odpłatność gmin za pobyt osób w DPS 1 173 1 335 114 

10. praca socjalna 14 882 18 716 126 

11. poradnictwo 2 308 3 250 141 

12. pomoc kryzysowa 301 463 154 

13. kontrakt socjalny 1 464 2 297 157 

14. program wychodzenia z bezdomności 20 6 30 
 Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r. 
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2.2.2.2  Koszt świadczeń udzielanych w woj. opolskim w latach 2010 - 

2011 

 

Koszt świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (bez środków na usuwanie skutków 

klęski żywiołowej i utrzymania ośrodka pomocy społecznej) wyniósł ponad 109 mln zł  

i w stosunku do 2010 r. był większy o 5%.  

W 2011 r. średnia wartość pomocy przypadająca na jednego klienta pomocy 

społecznej wyniosła 2 824 zł, tj. o 12 % więcej niż w 2010 r.  

 

Tabela 9. Klienci i koszt pomocy środowiskowej w latach 2010-2011 (bez środków na usuwanie 

skutków klęski żywiołowej i utrzymanie OPS) 

Lp. Wyszczególnienie 

Koszt pomocy w tys. zł i klienci 
ośrodków pomocy społecznej w: 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost/spade
k w 2011 r.  
2010 r. = 

100% 

1. Klienci ośrodków pomocy społecznej  40 674 38 706 95 

2. 
KOSZT ŚWIADCZEŃ W TYS. ZŁ  
(bez środków na usuwanie skutków klęski żywiołowej i utrzymania 
ośrodka pomocy społecznej) 

102 721  109 332 105 

3. z tego: 
4. Budżet gminy 54 437 60 253 111 

5. Budżet państwa 48 284 49 079 102 
6. w tym: 
7. zasiłki stałe (dotacja budżetu państwa) 12 496 13 073 105 

8. zasiłki okresowe 21 419 21 528 101 

9. w tym: dotacja budżetu państwa 21 025 21 172 101 

10. środki własne gminy 394 356 90 

11. zasiłki celowe 18 092 19 137 106 

12. posiłki 24 666 23 923 97 

13. w tym dotacja budżetu państwa 13 325 13 421 101 

14. usługi opiekuńcze 9 484 10 641 112 

15. w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 438 1 413 98 

16. 
odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 
społecznej 

16181 20 297 125 

17. pozostałe świadczenia 383 733 191 

18. 
Średni - roczny koszt świadczeń przypadający 
na 1 klienta  OPS w zł 

2 525  2 824 112 

19. 
Średnia wartość zasiłków pieniężnych (stałe, 
okresowe i celowe) w zł 

1 279 1 388 109 

20. 
Średnia wartość zasiłków pieniężnych 
sfinansowanych ze środków własnych gmin w zł 

461 504 109 

Źródło: gminne oceny zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego za 2011 r. 

 

W 2011 r. koszt pomocy pieniężnej sfinansowanej ze środków własnych gmin wyniósł 

ogółem 19 493 tys. zł, z tego:  

      356 tys. zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych; 

 19 137 tys. zł na zasiłki celowe.  

W latach 2010-2011 w zakresie wypłacanych świadczeń pieniężnych w woj. opolskim 

zaobserwowano: 

 nieznaczny wzrost kosztu zasiłków okresowych o 1%, jednak tylko w części 

finansowanej z budżetu państwa; 
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 ograniczenie pomocy finansowanej ze środków własnych gmin o 10%, tzn. zasiłków 

okresowych – z 394 tys. zł w 2010 r. do 356 tys. zł w 2011 r. ; 

 w związku ze spadkiem liczby świadczeniobiorców w 2011 r. wzrosła wartość rocznej 

pomocy ogółem o 11% oraz o 9% w zakresie świadczeń pieniężnych (w zakresie 

środków własnych gmin średnia wartość rocznej pomocy wzrosła z 461 zł w 2010 r. 

do 504 zł w 2011 r.).  

W 2011 r. - podobnie jak w latach poprzednich, spadł udziału gmin w finansowaniu 

zasiłków okresowych. 41 Spośród 71 gmin woj. opolskiego tylko 13 gmin (w 2010 r. – 12 

gmin) wypłacało zasiłki okresowe w części finansowanej ze środków własnych. Były to: 

Prószków, Zawadzkie, Dobrzeń Wielki, Zdzieszowice, Skarbimierz, Gogolin, Murów, 

Namysłów, Kędzierzyn – Koźle, Lubsza, Lewin Brzeski, Wołczyn i Wilków.  

Średnia – miesięczna wartość świadczeń pieniężnych przypadających na  

1 osobę/rodzinę wynosiła w 2011 r. 315 zł. Oznacza to, że świadczenia pieniężne 

wypłacane były na niskim poziomie - nie przekraczającym wartości minimum egzystencji, 

które w 2011 r. wynosiło na jedną osobę w 4-osobowej rodzinie 425,74 zł i w stosunku do 

2010 r. wzrosło o 23,76 zł, tj. o prawie 6 %. 

W konsekwencji, we wszystkich typach gospodarstw domowych (poza  

1-osobowym gospodarstwem emeryckim), wartości minimum egzystencji były wyższe niż 

kryterium dochodowe w pomocy społecznej. 42 Dotyczy to szczególnie rodzin 

wychowujących dwoje i troje dzieci, gdzie kryterium dochodowe było niższe od minimum 

egzystencji odpowiednio o 18 % i 20 %. A w relacji do minimum socjalnego - ustawowa 

granica ubóstwa stanowiła około połowę jego wartości (w rodzinach z dwójką dzieci – 44 %). 

 

Tabela 10. Minimum egzystencji i minimum socjalne w relacji do kryterium dochodowego  
w pomocy społecznej w latach 2010-2011 w zł 

Lp. Wyszczególnienie Rok 

Gospodarstwa pracownicze Gospodarstwa emeryckie 

1-osobowe 
4-osobowe 
(rodzice i 

dwoje dzieci) 

5-osobowe 
(rodzice i 

troje dzieci) 
1-osobowe 2-osobowe 

1 Minimum egzystencji 
2010 472,72 401,98 413,97 447,54 371,91 

2011 500,68 425,74 438,63 474,20 394,54 

2 Minimum socjalne 
2010 929,76 754,64 737,30 943,52 776,69 

2011 983,46 805,38 782,94 984,38 811,83 

3 
Ustawowa granica ubóstwa 
(kryterium dochodowe w pomocy 
społecznej)* 

2010/2011 477,00 351,00 351,00 477,00 351,00 

Minimum socjalne i minimum egzystencji a wartość kryterium dochodowego w pomocy społecznej w % 

4 
Wartość kryterium dochodowego do 
minimum egzystencji w % (wiersz 3 do 
wiersz 1) 

2011 95 82 80 101 89 

5 
Wartość  kryterium dochodowego do 
minimum socjalnego w % (wiersz 3 do 
wiersz 2) 

2011 49 44 45 48 43 

*od 1 października 2012 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wzrosły odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty 542 zł, dla 
osoby w rodzinie do kwoty 456 zł 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych http://www.ipiss.com.pl/www_me_2010_sr.pdf, oraz 
http://www.ipiss.com.pl/www_ms_2010_sr.pdf (27.03.2012 r., godz. 13

10
) 

 

Od 1 października 2012 r. podniesione zostały kryteria dochodowe w pomocy 

społecznej, tj.: 

 dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty 542 zł, tj. o 14%, 

 dla osoby w rodzinie do kwoty 456 zł, tj. o 30% 

                                                           
41

 Nadal obowiązuje zasada, polegająca na finansowaniu zasiłków okresowych w dwóch częściach” w części budżetu państwa 
(50% różnicy między dochodem osoby/rodziny a jej kryterium dochodowym), w drugiej części ze środków własnych gminy. 
42

 Za Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych http://www.ipiss.com.pl/badania/me_gosp_prac_1993_2011.pdf (29.03.2012 r. 10
00

) 

http://www.ipiss.com.pl/www_me_2010_sr.pdf
http://www.ipiss.com.pl/badania/me_gosp_prac_1993_2011.pdf
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Podniesienie kryterium dochodowego z pewnością spowoduje wzrost liczby klientów 

ośrodków pomocy społecznej, jednak rzetelna ocena tych zmian wymaga analizy udzielania 

świadczeń pieniężnych w dłuższym okresie czasu. 

 

 

2.2.2.3   Grupy najbardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 

sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy 

społecznej 

 

Istotnym aspektem funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci jest ich sytuacja 

życiowa, szczególnie w zakresie warunków materialnych. Badania prowadzone w Polsce 

dowodzą, że w najtrudniejszym położeniu pod względem funkcjonowania i warunków życia 

znajdują się rodziny wielodzietne. 43 

Niekorzystna relacja między liczbą osób osiągających dochody, a liczbą osób 

pozostających na ich utrzymaniu – bez własnych dochodów, powoduje, że standard życia 

wielodzietnych gospodarstw domowych jest niższy niż rodzin bezdzietnych lub z 1-2 dzieci. 

Trudniejsza sytuacja rodzin wielodzietnych może być wynikiem np. pozostawania na 

utrzymaniu rodziców dzieci, które po uzyskaniu pełnoletniości kontynuują naukę w systemie 

stacjonarnym.  

Większa liczba dzieci w gospodarstwach domowych stanowi główny powód ich 

niekorzystnej sytuacji życiowej, ponieważ obecność już trzeciego dziecka w rodzinie 

powoduje spadek materialnego standardu życia rodziny. 44 

Z cyklicznie prowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych 

wynika, że w 2011 r. w gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na osobę wynosił 1 227 zł i był o 1,4% niższy niż w 2010 r. W najlepszej 

sytuacji dochodowej znajdowały się małżeństwa bez dzieci, mające przeciętny, miesięczny 

dochód rozporządzalny na osobę  o 42,1% wyższy od średniej w kraju, podczas gdy osoby  

z przynajmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu dysponowały dochodem o 8,7% niższym od 

średniej krajowej (1 120 zł na osobę). 45 

W najgorszej sytuacji materialnej były małżeństwa posiadające troje i więcej dzieci na 

utrzymaniu, gdzie dochód na osobę był o 41,4% niższy niż średnia dla Polski (719 zł),  

a także gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą niepełnosprawną (886 zł na 

osobę w rodzinie, w rodzinach bez osoby niepełnosprawnej wynosił 1 059 zł). 46 

Rodziny z 3 i więcej dzieci to najuboższa grupa społeczna w Polsce. Wg danych 

EUROSTATU spośród 17 krajów Unii w Polsce najbardziej zagrożone ubóstwem są dzieci  

i młodzież do 17 roku życia. 

Z Raportu Doing better for children – OECD 2009 wynika, że według relatywnej 

granicy ubóstwa, polskie dzieci są 8 razy uboższe niż dzieci w Niemczech. Nieco biedniejsze 

są dzieci w Turcji i Meksyku. Natomiast pod względem warunków mieszkaniowych  

w najtrudniejszej sytuacji są dzieci w Polsce. 47 

Spośród różnych typów gospodarstw domowych, rodziny mające więcej niż 2 dzieci, 

niezależnie do przyjętego progu ubóstwa, są bardziej zagrożone ubóstwem niż inne rodziny. 

                                                           
43

 Krzysztof Zagórski. Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społeczno-demograficznej, [w:] K. Zagórski, 
G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.). Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Euroreg, CBOS, Wyd. 
Scholar. Warszawa 2009, s. 32 
44

 Bożena Balcerzak-Paradowska. Zagrożenie ubóstwem rodzin wielodzietnych, [w:] Stanisława Golinowska (red.) Polska bieda. 
Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. IPiSS Warszawa 1996, s.241 
45

 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych,  
s. 9 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (16.11.2012r., godz. 12.20) 
46

 Tamże, s. 10 
47

 J. Puzyna-Krupska, op. cit. s.24 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf
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W 2011 r. wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu ok. 33% osób żyło w sferze  

ubóstwa ustawowego (44,7% - gdyby granica ustawowa została urealniona, tzn. 

dostosowana do wzrostu cen w latach 2007-2011), a ok. 24% w sferze ubóstwa skrajnego 

(egzystencjalnego). 48 

Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów ośrodków 

pomocy społecznej woj.  opolskiego  2011 r.: 49 

1) prawie 80% rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczną w woj. opolskim uzyskuje 

dochody z niezarobkowych źródeł utrzymania. Wprawdzie ok. 40% rodzin utrzymuje się 

z pracy, jednak uzyskiwane wynagrodzenie jest tak niskie, że nie pozwala na 

zaspokojenie najpilniejszych potrzeb rodziny; 

2) średni dochód na jedną osobę w rodzinach wielodzietnych, korzystających  

z pomocy społeczne, wyniósł w 2010 r. w woj. opolskim 406 zł i był nieznacznie niższy 

od średniej wartości dla kraju (412 zł). Wyższe dochody odnotowano jedynie w woj. 

śląskim, wielkopolskim i podkarpackim. Natomiast w woj. opolskim najwyższe dochody 

miały rodziny w Mieście Opolu, powiatach strzeleckim i oleskim, a najniższe w powiecie 

nyskim; 

3) rodziny wielodzietne najczęściej posiadane środki przeznaczają jedynie na zakup 

niezbędnych i najtańszych produktów żywnościowych i utrzymanie mieszkania. Prawie 

w ogóle nie wydają pieniędzy na uczestnictwo w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych 

czy sportowych. Mimo to obserwowane są sytuacje braku gospodarności - dwa 

najważniejsze problemy rodzin wielodzietnych to: brak umiejętności gospodarowania 

pieniędzmi oraz nieumiejętność oceny rzeczywistych i najważniejszych potrzeb 

członków rodziny; 

4) warunki życia rodzin wielodzietnych ulegają pogorszeniu wraz z większą liczbą dzieci, 

przy czym w najtrudniejszej sytuacji są rodziny z czwórką dzieci, gdzie gwałtownie 

spada średni dochód na osobę w rodzinie (częściej wspierani są przez instytucje 

pomocowe niż najbliższą rodzinę).  

5) rodziny wielodzietne korzystające z pomocy społecznej mają znacznie trudniejsze 

warunki mieszkaniowe niż inne gospodarstwa domowe w kraju. Na nieodpowiednie do 

potrzeb warunki bytowe (metraż, liczbę pomieszczeń, miejsce do nauki dzieci) wskazało 

ok. 60% badanych rodzin wielodzietnych w woj. opolskim; 

6) jednym z najważniejszych problemów rodzin wielodzietnych jest ich niezaradność 

życiowa. Niskie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia determinują sposób 

prowadzenia gospodarstwa domowego i pełnienia przez rodziców funkcji opiekuńczej  

i wychowawczej. 

 

 

2.2.2.4   Pomoc społeczna na rzecz rodzin wielodzietnych 50 

 

Przeciętny koszt pomocy świadczonej rodzinom wielodzietnym w woj. opolskim 

należy do najwyższych w Polsce. Roczny koszt wszystkich świadczeń dla rodziny 

wielodzietnej w 2010 r. wyniósł średnio 4 300 zł, a w przypadku połowy rodzin łączna kwota 

świadczeń była wyższa niż 2 638 zł. Równie wysokich wydatków nie odnotowano w żadnym 

                                                           
48

 Ubóstwo w Polsce, Zasięg ubóstwa w Polsce w 2011 r. na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 
GUS 2012 r., Materiał z konferencji prasowej w dniu 31 maja 2012 r. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf  
49

 Badanie regionalne OIS w Opolu Sytuacja życiowa rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej w woj. 
opolskim, Opole 2011 
50

 Tamże, s. 28-44 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf
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innym województwie w kraju (w całej Polsce średni koszt świadczeń wyniósł 2 881 zł,  

a medianowy koszt – 1 795 zł).  

 

Wykres 18. Roczny, średni koszt świadczeń dla rodzin wielodzietnych i koszt medianowy 
(środkowej rodziny w rozkładzie) w poszczególnych regionach Polski i powiatach woj. 

opolskiego 

 

Źródło danych: SI POMOST za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 

 

W 2010 r. ponad 80% rodzin wielodzietnych w Polsce i 68% rodzin w woj. opolskim 

przynajmniej raz skorzystało ze świadczenia w formie posiłku. Jednocześnie ponad połowa 

rodzin wielodzietnych w regionie (i blisko 45% w kraju) otrzymało także zasiłek celowy na 

zakup posiłku lub żywności, a ponad 40% (i blisko 1/3 w kraju) skorzystało z zasiłków 

okresowych z powodu bezrobocia. Dodatkowo 25% rodzin w woj. opolskim dostało też 

zasiłki celowe na zakup opału, a 1/5 na zaspokojenie innych potrzeb.  

Rodziny wielodzietne otrzymywały również wsparcie w postaci pracy socjalnej, tj. 

wizyt (prawie 20% rodzin w woj. opolskim i 10% w całej Polsce), tzw. „innych form pracy 

socjalnej” (10% w woj. opolskim) oraz porad indywidualnych. Pozostałe formy poradnictwa 

występowały znacznie rzadziej, podobnie jak interwencje socjalne. 

 

Na terenie woj. opolskiego funkcjonuje ok. 100 świetlic środowiskowych  

i socjoterapeutycznych, działających głównie przy ośrodkach pomocy społecznej, a także 

parafiach, szkołach, urzędach miast i gmin. Świetlice socjoterapeutyczne przeznaczone są 

dla ok. 2000 dzieci i młodzieży, które pochodzą z rodzin znajdujących się w najtrudniejszych 

warunkach materialnych. Zadaniem świetlic jest nie tylko opieka i pomoc w nauce, ale także 

pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz terapia. 

W Opolu i Kędzierzynie–Koźlu działają ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, a w każdej gminie funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, których zadaniem jest 

wsparcie rodzin znajdujących się w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza 

rodzin w kryzysie, rodzin, w których zdiagnozowano sytuacje przemocy rodzinnej. W skład 
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zespołów wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji gminnych, zajmujących się tą 

problematyka (pedagodzy szkolni, psychologowie, pracownicy socjalni, przedstawiciele 

policji, prokuratury, sądu, organizacji pozarządowych). Zespoły mają: 

 diagnozować problemy przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałać tym 

zjawiskom, 

 inicjować działania skierowane do sprawców przemocy, 

 upowszechniać wiedzę na temat tego zjawiska oraz form i możliwości 

udzielenia pomocy. 

Ponadto – w miastach – stolicach powiatów woj. opolskiego działają ośrodki lub 

punkty interwencji kryzysowej, których zadania polegają również na działaniach 

interwencyjnych, wspierających rodziny w kryzysie lub dotknięte przemocą domową. 

Istotną rolę w działaniach na rzecz dzieci i najuboższych rodzi pełnią organizacje 

pozarządowe, stale współpracujące z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

Wśród licznej grupy podmiotów należy wyróżnić: 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wraz z oddziałami w większych miastach województwa), 

 Fundacja Pomocy Dzieciom SEED w Brzegu, 

 Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach, 

 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Głubczycach, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc” w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w Byczynie, 

 Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, osób ze Specjalnymi Potrzebami 
w Kluczborku, 

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Wołczynie, 

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym” w Gogolinie, 

 Stowarzyszenie „Otwarte Serce” w Zdzieszowicach, 

 Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” oraz „Namysłowska Dobra Szkoła”  
w Namysłowie, 

 Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość”  
w Namysłowie, 

 Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Zagrożonych Patologią Społeczną  
i Biednych „AMICUS” w Paczkowie, 

 Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym w Dobrodzieniu, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wobec Zagrożeń „NEPSIS” w Praszce, 

 Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” w Niemodlinie, 

 Stowarzyszenie Kobiet „Pomocna Dłoń” oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie 
„Alternatywa” S.A.P.R.A w Prudniku, 

 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Kolonowskiem, 

 Regionalne Centrum Wolontariatu przy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych Centrum 
Wolontariatu przy OPS w Zawadzkiem, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca” w Opolu, 

 Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich rodzinom ELPIS w Opolu, 

 Stowarzyszenie na rzecz Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć” w Opolu, 

 Stowarzyszenie „Immaculata” w Opolu, 

 Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu. 

 

 

2.2.2.5   Własne programy lokalne realizowane przez instytucje pomocy  

i integracji społecznej woj. opolskiego w ramach aktywnej integracji 

 

Istotną częścią realizacji zadań pomocy społecznej w ośrodkach pomocy społecznej  

i powiatowych centrach pomocy rodzinie jest realizacja projektów systemowych  
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i konkursowych POKL, współfinansowanych z UE. Działania w tym zakresie opisano na  

str. 24 

Natomiast z informacji Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu wynika, że w 2010 r. wśród niekonwencjonalnych  

i niestandardowych działań na rzecz osób potrzebujących, realizowanych przez ośrodki 

pomocy społecznej woj. opolskiego, część zorganizowano dzięki pomocy lub przy 

współudziale instytucji publicznych (domy kultury, szkoły, przedszkola, urzędy miast i gmin), 

Kościoła katolickiego, fundacji, stowarzyszeń, a przede wszystkim osób i firm prywatnych. 51 

 

Tabela 11. Niekonwencjonalne formy realizacji zadań pomocy społecznej w 2010 r.  

w woj. opolskim 

Lp. Forma pomocy Liczba uczestników 
Koszt ogółem 

w zł 
w tym udział 
sponsorów 

1. 
Imprezy dla dzieci (Dzień dziecka, 
Mikołajki) 

10 297 171 969 17 007 

2. Wakacje oraz ferie wiosenne i zimowe 3 564 471 964 73 935 

3. 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
fizycznie i intelektualnie 

3 068 414 906 148 066 

4. 
Imprezy dla dorosłych (Wigilia, Święto 
Seniora, itp.) 

15 565 515 517 53 787 

5. Pomoc rodzinie 7 223 - - 

6. Pomoc bezrobotnym 912 - - 

7. Zbiórka i rozdawanie darów 3 574 - - 

8. Wydawanie żywności 6 970 - - 

Ogółem 50 271 1 574 356 144 729 

Źródło: Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 

 

W 2010 r. z różnych form niekonwencjonalnego wsparcia skorzystało ponad 50 tys. 

osób, w tym najwięcej osób uczestniczyło w imprezach okolicznościowych – łącznie 25 862, 

w tym: 

 15 565 osób dorosłych; 

 10 297 dzieci. 

Koszt realizacji tych zadań wyniósł ogółem 1 574 356 zł, z czego 144 729 zł 

sfinansowali sponsorzy – głównie instytucje współpracujące z ośrodkiem pomocy społecznej 

(szkoły, domy kultury, urzędy miast i gmin).  

Niekonwencjonalne formy pomocy dla osób bezrobotnych obejmowały działania w: 

 klubach samopomocy; 

 klubach aktywnego poszukiwania pracy; 

 ośrodkach promocji przedsiębiorczości; 

 punktach kontaktowych. 

Łącznie z tych form pomocy (prawnej, psychologicznej, itp.) skorzystało 912 osób. 

Natomiast formy wsparcia na rzecz niepełnosprawnych obejmowały działania: 

 w klubach integracyjnych; 

 w ok. 40 świetlicach (środowiskowych, socjoterapeutycznych, itp.) dla ok. 

1 200 osób; 

 rehabilitacyjne (turnusy rehabilitacyjno - terapeutyczne, wyjazdy). 

Łącznie z tego rodzaju pomocy skorzystało 3 068 osób. 

                                                           
51

 Informacja Wydziału Polityki Społecznej OUW w Opolu  Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w 2010 r. pozyskana  
w wersji elektronicznej przez OIS ROPS w Opolu 19 listopada 2012 r. Brak danych za 2011 r., ponieważ informację przestano 
sporządzać. 
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Ponadto w 2010 r. większość ośrodków pomocy społecznej realizowała zadania  

z zakresu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w sposób wykraczający poza 

ramy zapisów ustawy o pomocy społecznej. Należały do nich m. in.: 

 realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

 realizacja lokalnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

 prowadzenie 16 świetlic socjoterapeutycznych; 

 prowadzenie klubów konsultacyjnych zatrudniających pedagogów i psychologów; 

 prowadzenie gabinetów psychologicznych; 

 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu kontynuowana jest od kilku lat 

kampania medialna na rzecz rodzicielstwa zastępczego. 

 

 

2.2.2.6   Klienci powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego (zadania 

powiatu) 

 

W 2011 r. powiatowe centra pomocy rodzinie udzieliły wsparcia łącznie 2 549 

osobom, w tym: 

 1 904 osobom w rodzinach zastępczych, 

    198 dzieci i młodzieży skierowano do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

     693 usamodzielniającym się wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-

wychowawcze lub rodziny zastępcze udzielono pomocy w formie pieniężnej  

i rzeczowej, przy czym część usamodzielniających się wychowanków wcześniej 

otrzymywała pomoc w rodzinach zastępczych lub placówkach, stąd suma grup 

klientów nie równa się ogólnej liczbie objętych pomocą. 

 

Tabela 12. Klienci powiatowych centrów pomocy rodzinie w latach 2010-2011 

Lp. Powiat 

Liczba klientów powiatowych centrów pomocy rodzinie w woj. opolskim 

Ogółem * w: 

w tym: 

rodziny zastępcze 
dzieci w placówkach 

opiekuńczo-
wychowawczych 

usamodzielnieni 
wychowankowie 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost / 
spadek w 

2011 r. 

2010r.=100% 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost / 
spadek w 

2011 r. 

2010r.=100% 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost / 
spadek w 

2011 r. 

2010r.=100
% 

2010 r. 2011 r. 

Wzrost / 
spadek w 

2011 r. 

2010r.=100% 

1 brzeski 163 242 148 111 182 164 23 14 61 52 60 115 

2 głubczycki 99 97 98 99 97 98 9 10 111 36 42 117 

3 
kędzierzyńsko-
kozielski 

336 338 101 272 275 101 0 0 X 64 63 98 

4 kluczborski 172 187 109 116 124 107 6 21 350 56 63 113 

5 krapkowicki 214 219 102 177 176 99 0 0 x 37 43 116 

6 namysłowski 118 108 92 112 88 79 25 11 44 23 27 117 

7 nyski 312 305 98 195 177 91 30 39 130 126 126 100 

8 oleski 104 105 101 92 88 96 8 9 113 12 17 142 

9 m. Opole 303 328 108 194 210 108 50 63 126 100 116 116 

10 opolski 236 257 109 173 194 112 4 24 600 63 63 100 

11 prudnicki 171 180 105 141 153 109 30 7 23 30 30 100 

12 strzelecki 160 183 114 135 140 104 0 0 x 25 60 172 

 Razem 2 388 2 549 107 1 817 1 904 105 185 198 107 624 745 111 

*liczba ogółem nie jest sumą kolumn w poszczególnych latach 

Źródło: powiatowe oceny zasobów pomocy społecznej w 2011 r. 
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W 2011 r., w porównaniu do 2010 r. liczba  osób którym udzielono pomocy wzrosła  

o 7%, w tym w najwięcej w powiatach brzeskim i strzeleckim.  

Wzrasta także liczba decyzji administracyjnych dla usamodzielnianych wychowanków 

(na zagospodarowanie, kontynuowanie nauki, w formie rzeczowej i pieniężnej). 

W 2011 r. powiatowe centra pomocy rodzinie poza pomocą materialną udzielały 

rożnych niefinansowych form wsparcia, w tym: 

 3 168 rodzin objęto specjalistycznym poradnictwem; 

 prawie 4 500 rodzin objęto pracą socjalną; 

 ponad 4 500 rodzin objęto interwencją kryzysową; 

 kontrakt socjalny zawarto z 239 osobami; 

 indywidualnym programem usamodzielnienia objęto 684 osoby. 

Koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2011 r. w woj. 

opolskim wyniósł 28 700 tys. zł, a dzieci w rodzinach zastępczych 14 658 tys. zł. Pomoc na 

usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wyniosła 2 795 tys. zł.  

 

 

2.3  Pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  

 

Działania skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych polegają na udzielaniu 

wszechstronnej pomocy i opieki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które  

z różnych przyczyn – w tym przede wszystkim podeszłego wieku, przewlekłej choroby, 

niesprawności, mimo iż wykorzystują własne możliwości, najbliższej rodziny i otoczenia, nie 

są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.  

Działania te obejmują: 

a) pomoc środowiskową (w formie świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, pracy 

socjalnej, poradnictwa, usług opiekuńczych) realizowaną w ośrodkach pomocy 

społecznej i  powiatowych centrach pomocy rodzinie. W 2011 r. objęto wsparciem: 

 6 804 rodziny emerytów i rencistów; 

 6 739 rodzin osób niepełnosprawnych; 

 8 003 rodziny, w których występowała długotrwała choroba. 

b) pomoc stacjonarną obejmującą  

 28 domów pomocy społecznej, w tym 27 ponadgminnych i 1 gminny (34 domy razem 

z filiami), na 2 952 miejsca, w tym: 

 7 domów dla osób w podeszły wieku na 260 miejsc, 

 5 domów dla osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych na 350 miejsc, 

 2 domy dla osób w podeszły wieku i niepełnosprawnych fizycznie na 196 miejsc; 

 1 dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i somatycznie chorych na 42 

miejsca, 

 1 dom dla osób w podeszłym wieku, somatycznie chorych i niepełnosprawnych 

fizycznie na 235 miejsc oraz 

 1 dom dla przewlekle psychicznie chorych z 29 miejscami dla osób w podeszłym 

wieku. 

Łącznie w DPS-ach woj. opolskiego znajduje się: 785 miejsc dla osób w podeszłym 

wieku, 234 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 93 miejsca dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie, tj. razem 1 112 miejsc. Stawia to województwo w czołówce 

regionów o najwyższym wskaźniku liczby miejsc w DPS-ach na 10 tys. mieszkańców 

(wskaźnik dla woj. opolskiego wynosi 29, średnia dla Polski – 20). 
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W 2011 r. koszt utrzymania domów pomocy społecznej w woj. opolskim wyniósł 

78 505 tys. zł. Średni, miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca był najwyższy  

w powiecie namysłowskim (DPS w Namysłowie 2 890 zł), a najniższy w powiecie nyskim 

(DPS w Nysie przy ul. Świętojańskiej – 1 852 zł). 

 

Tabela 13. Domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w woj. opolskim 

  
Typ domu 

  

  
Lokalizacja 

  

DPS-y dla osób starszych, niepełnosprawnych 

Liczba 
placówek 

Liczba miejsc 

podeszły 
wiek 

somatycznie 
chorzy 

niepełnosprawni 
fizycznie 

Dla osób w podeszłym wieku 
Grodków, Borki Wlk.(oleski), Grabina 
(nyski), Namysłów, Krapkowice, Prudnik. 
Kamionek (gm. Gogolin) 

7 260 x x 

Dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 
chorych somatycznie 

Koperniki (nyski), Dobrzeń Wlk. (opolski), 
Opole (ul. Szpitalna i Dom Kombatanta), 

4 240 110 x 

Dla osób w podeszłym wieku, przewlekle 
chorych somatycznie i niepełnosprawnych 
fizycznie 

Strzelce Opolskie 1 110 82 43 

Dla osób przewlekle chorych somatycznie  
i niepełnosprawnych fizycznie 

Korfantów i Kluczbork 2 146 x 50 

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i przewlekle somatycznie chorych 

Prószków ( opolski) 1 x 42 x 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
w tym dla osób w podeszłym wieku 

Klisino - filia w Głubczycach 1 29 x x 

Razem x 16 785 234 93 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r. 

 

 7 hospicjów dla ok. 1 000 pacjentów, tj. Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji 

Opolskiej w Starych Siołkowicach, Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda 

Janssena” w Nysie, Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie, Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 

Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie, Centrum Opieki Hospicyjnej funkcjonujące  

w ramach Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie w Opolu, Fundacja Opolskie 

Hospicjum dla Dzieci w Opolu i  NZOZ „Samarytanin” w Opolu. Ponadto w marcu 

2012 r. otwarte zostało w Opolu Hospicjum „Betania”; 

 6 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (liczba miejsc 180); 

 11 środowiskowych domów samopomocy dla 524 osób z zaburzeniami psychicznymi 

(koszt utrzymania ŚDS-ów woj. opolskiego wyniósł w 2011 r. 7 422 tys. zł, w tym 

jednego miejsca miesięcznie 1 180 zł); 

 
 

Tabela 14. Środowiskowe domy samopomocy  w woj. opolskim 

Lp. POWIAT/GMINA 

ŚDS-y w 2011 r. 

liczba 
placówek 

liczba miejsc 

1 brzeski – Brzeg 0 0 

2 głubczycki – Nowe Gołuszowice 1 60 

3 kędzierzyńsko-kozielski – Kędzierzyn-Koźle 1 45 

4 kluczborski – Kluczbork 1 47 

5 krapkowicki – Krapkowice 1 43 

6 namysłowski – Namysłów 1 40 

7 nyski – Nysa 1 50 

8 oleski – Sowczyce 1 30 

9 Opole miasto 2 90 

10 opolski 0 0 

11 prudnicki – Prudnik 1 60 

12 strzelecki – Strzelce Opolskie 1 59 

RAZEM 11 524 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r. 
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 13 dziennych domów pomocy dla 1 306 osób starszych (w 2011 r. przebywało w nich  

1 983 osoby, koszt utrzymania – 5 907 tys. zł, w tym jednego miejsca 

średniomiesięcznie 377 zł); 

 

Tabela 15. Dzienne domy pomocy w woj. opolskim 

Lp. Gmina 

DDP-y w 2011r. 

Liczba 
jednostek 

Liczba miejsc Liczba korzystających 

1 Głubczyce 1 136 136 

2 Kędzierzyn-Koźle 5 480 599 
3 Krapkowice 1 50 78 
4 Nysa 1 60 180 
5 Opole 3 460 850 
6 Prudnik 1 60 80 
7 Zdzieszowice 1 60 60 

  Razem 13 1 306 1 983 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r. 

 

 10 noclegowni i schronisk dla 351 osób bezdomnych (w 2011 r. korzystało z nich 562 

osoby), w tym: 4 noclegownie w Strzelcach Opolskich, 2 w Głubczycach, po  

1 w Nysie, Opolu, Skarbimierzu, Otmuchowie; 

 9 mieszkań chronionych (przeznaczonych głównie dla młodzieży opuszczające 

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze) – brak mieszkań 

chronionych dla osób starszych; 

 6 ośrodków interwencji kryzysowej oraz 4 punkty interwencji kryzysowej (w 2011 r. 

pomocy udzielono w nich 3 784 osobom); ośrodki mieszczą się w: Kluczborku, 

Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Opolu, Prudniku, 

a także: 

 2 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które udzieliły 

pomocy 759 osobom (Opole i Kędzierzyn- Koźle); 

 14 jednostek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, które udzieliły porad dla 

5 981 osób; 

 15 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyły 443 osoby 

niepełnosprawne; 

 

Tabela 16. Warsztaty terapii zajęciowej w woj. opolskim 

Lp. Powiat 

WTZ-y w 2011 r. 

Liczba 
jednostek  

Liczba uczestników  

1 brzeski 3 75 

2 głubczycki 1 20 

3 kędzierzyńsko kozielski 1 38 

4 kluczborski 1 30 

5 krapkowicki 1 30 

6 namysłowski 1 25 

7 nyski 2 65 

8 oleski 2 65 

9 opolski 1 30 

10 Opole Miasto 1 30 

11 prudnicki 0 0 

12 strzelecki 1 35 

Razem 15 443 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r. 
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 2 zakłady aktywności zawodowej - w Opolu i Branicach dla 102 uczestników; 

 21 klubów seniora dla 1 700 uczestników oraz 7 uniwersytetów III wieku na 1 447 

miejsc; 

 

Tabela 17. Kluby seniora i Uniwersytety III wieku w woj. opolskim 

Powiat Gmina 
Kluby seniora Uniwersytety III wieku 

Liczba 
jednostek 

Liczba 
uczestników 

Liczba 
jednostek 

Liczba 
uczestników 

brzeski 
Lewin Brzeski 1 30 - - 

Kietrz 3 80 - - 

kędzierzyńsko-kozielski Bierawa 1 12 - - 

kluczborski 

Byczyna 1 160 - - 

Kluczbork 2 57 1 310 

Wołczyn 1 240 - - 

krapkowicki Gogolin 1 200 1 50 

nyski Głuchołazy 1 15 1 43 

oleski 
Dobrodzień 1 124 - - 

Gorzów Śląski 4 248 - - 

Miasto Opole Opole 0 0 1 531 

opolski 

Dobrzeń Wlk. 1 264 - - 

Niemodlin 1 37 - - 

Tułowice 1 18 - - 

prudnicki Prudnik 0 0 2 490 

strzelecki 
Strzelce Op. 1 25 - - 

Zawadzkie 1 190 1 23 

Razem 21 1 700 7 1 447 
Źródło: opracowanie własne OIS ROPS w Opolu 

 

 20 zakładów pracy chronionej, w których zatrudnionych było 2 561 osób, w tym 

379 osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Ponadto w ramach pomocy środowiskowej osobom starszym i niepełnosprawnym 

udziela się pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

(w 2011 r. usługami objęto 2 365 osób, w tym 427 osób specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi). 

 

Organizacje pozarządowe, zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych 

realizują działania na ich rzecz m. in. w ramach konkursów ogłaszanych przez administrację 

publiczną oraz programów rządowych i samorządowych, w tym współfinansowanych z UE. 

 

Tabela 18. Wiodące organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych  

z zaburzeniami psychicznymi w woj. opolskim 

Lp. Nazwa organizacji 
1. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu 

2. 
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy 
Publicznym Przedszkolu nr 2  z Oddz. Integracyjnymi w Kluczborku 

3. Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa w Opolu 

4. Opolskie forum organizacji socjalnych 

5. Związek harcerstwa polskiego komenda opolskiej chorągwi 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu 

7. Olimpiady Specjalne Polska Opolskie w Kędzierzynie Koźlu 

8. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu 

9. Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ” w Paczkowie 

10. Kluczborskie towarzystwo pomocy sprawnym inaczej „muminki” 

11. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „NADZIEJA” w Kluczborku 

12. Fundacja „SYNERGIA” w Opolu 

13. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 

14. Fundacja PRODESTE w Opolu 

15. Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” – S.A.P.R.A. w Prudniku 

16. Caritas diecezji opolskiej 
Źródło: opracowanie własne OIS ROPS w Opolu 
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2.4  Działania Samorządu Województwa na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych  

 

 

2.4.1 Upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego konsekwencji 

 

Samorząd województwa i jego jednostki zorganizowały konferencje, imprezy 

integracyjne, kampanie społeczne na rzecz osób starszych, w tym: 

 w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 

2010, ROPS w Opolu zrealizował projekt „Kolorowa jesień życia” (o wartości 50 tys. zł), 

w ramach którego podjęto następujące działania: 

 zorganizowano konferencję „Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

osób starszych”, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji 

społecznej regionu; 

 z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zorganizowano koncert,  

w którym uczestniczyło ok. 300 osób; 

 opracowano, wydrukowano oraz rozdystrybuowano 500 szt. publikacji 

„Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych”.  

 w 2010 r. ROPS w Opolu realizował projekt „Opolskie przeciw przemocy”, którego 

celem było upowszechnienie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy wobec osób starszych  

i niepełnosprawnych, w tym: 

 przeprowadzono kampanię społeczno-informacyjną, przygotowano i zlecono emisję 

spotu antyprzemocowego w lokalnych mediach, przekazano informacje do prasy, 

wydrukowano ulotki, plakaty; zorganizowano konferencję „Godne życie – 

problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych  

i niepełnosprawnych”, zorganizowano otwartą kampanię społeczną (marsz przeciw  

przemocy, emisja spotu antyprzemocowego na telebimach, kolportaż ulotek, spektakl 

o przemocy, bezpłatne porady specjalistów); 

 przygotowano programy szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz przeprowadzono cykl szkoleń interdyscyplinarnych dla 60 

pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. służby zdrowia, pracowników socjalnych, 

przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przedstawicieli sądów i edukacji, organizacji pozarządowych; 

 sfinansowano utworzenie dwóch pokoi przesłuchań, tzw. niebieskich pokoi  

w Komendach Powiatowych Policji; 

 wydano publikację, pt. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”. 
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2.4.2 Wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie włączania 

osób starszych do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego,  

w tym wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ramach 

organizowanego corocznie otwartego konkursu ofert 

 

 

Samorząd Województwa udzielił dotacji: 

 Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację 

corocznych imprez integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  

(w latach 2008-2011 Związek otrzymał łącznie 44 tys. zł); 

 Towarzystwu Walki z Kalectwem (Oddział w Opolu) na realizację imprez 

integracyjnych dla osób starszych (prelekcje, warsztaty, kursy oraz zajęcia  

o tematyce prozdrowotnej i o charakterze sportowym. Łącznie w latach 2008-

2009 Towarzystwo otrzymało 32 tys. zł; 

 Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu na realizację działań regionalnych na 

rzecz integracji osób starszych (wycieczki i spotkania integracyjne) – 4 tys. zł; 

 Stowarzyszeniu Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO na zadania  

z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu oraz 

poprawę stanu psychomotorycznego osób w podeszłym wieku (łącznie w latach 

2008 – 2010 wartość dotacji wyniosła 50 470 zł). 

 

 

2.4.3 Badania dotyczące sytuacji życiowej osób starszych  

i niepełnosprawnych 

 

Z prowadzonych badań w ROPS w Opolu (m.in. Potrzeb osób niepełnosprawnych  

i ich realizacji przez ośrodki wsparcia dziennego) wynika, że rehabilitacja społeczna  

i zawodowa obejmuje nieliczną grupę osób niepełnosprawnych woj. opolskiego (ok. 1 000 

osób). Jednocześnie liczba ośrodków aktywizacji społecznej i zawodowej jest 

niewystarczająca, a ich rozmieszczenie w woj. opolskim nierównomierne. Spółdzielnie 

socjalne znajduje się głównie w powiatach nyskim i kluczborskim. Warsztaty terapii 

zajęciowej są w każdym powiecie, z wyjątkiem prudnickiego, a centra integracji społecznej 

są tylko w dwóch powiatach (strzeleckim i głubczyckim). Najmniej ośrodków aktywizacji 

społeczno-zawodowej znajduje się w powiecie prudnickim – jest tylko jeden środowiskowy 

dom samopomocy. 

W 2010 r. Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu zrealizowało badanie 

Instytucje wobec potrzeb osób starszych (badanie regionalne w ramach badania 

ogólnopolskiego Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie). Celem badania było 

opracowanie diagnozy działań i instytucji, które w opinii dyrektorów i kierowników ośrodków 

pomocy społecznej woj. opolskiego, prowadzone są na terenie gmin w zakresie wsparcia  

i poprawy sytuacji życiowej osób starszych. 

Badanie wskazuje, że działania prowadzone na rzecz osób starszych nie zaspokajają 

ich potrzeb, szczególnie w zakresie:  

 działań opiekuńczych skierowanych do „najstarszych” seniorów, zwłaszcza osób 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych (organizowanie opieki i pielęgnacji w hospicjach, 

zwłaszcza domowych), a także organizowania opieki dziennej (środowiskowej)  

w dziennych domach pomocy, środowiskowych domach samopomocy, klubach, 

warsztatach terapii zajęciowej i innych ośrodkach wsparcia; 
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 działań edukacyjnych – edukacji gerontologicznej przeznaczonej zarówno dla samych 

seniorów, jak również personelu medycznego, służb socjalnych, opiekunów osób 

starszych, szkolenia służące przygotowaniu członków rodziny do życia z chorobą lub 

niesprawnością; 

 działań wspierających rodzinę i opiekunów osób starszych (szkolenia, poradnictwo),  

a także umożliwiających odpoczynek opiekunom osób terminalnie chorych. 

Szczególnie niski poziom usług społecznych na rzecz osób starszych 

zaobserwowano w gminach wiejskich, w których nie występowały instytucje wsparcia 

psychologicznego, edukacyjnego, nie było poradni geriatrycznych. 

Mimo, że woj. opolskie należy do czołówki regionów kraju pod względem liczby 

miejsc w domach pomocy społecznej i domach dziennego pobytu na 10 tys. mieszkańców, 

oferta w zakresie całodobowych miejsc opieki i środowiskowych form wsparcia nie zaspokaja 

stale wzrastających potrzeb.  

Ponadto koszt utrzymania DPS-ów - ponoszony przez powiaty oraz koszt pobytu 

osób (często finansowany przez gminy) jest znacznym obciążeniem budżetów samorządów. 

Stąd konieczność rozwoju środowiskowych, często tańszych, form wsparcia. Rozbudowa 

dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy dla osób starszych, usług 

opiekuńczych stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych regionu.  

Jednocześnie wyniki badań wskazują na mały zakres współpracy instytucji 

publicznych z III sektorem oraz brak partnerstwa międzysektorowego, w tym na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. W 2011 r. gminy i powiaty stale współpracowały - w formie 

zlecania zadań - z 79 organizacjami pozarządowymi (gminy z 72, a powiaty z 25 

organizacjami). 52 

 

Ponadto w latach 2010-2011 OIS ROPS w Opolu przeprowadził 2 badania z zakresu 

problematyki osób starszych: Przemoc wobec osób starszych w woj. opolskim – na 

podstawie informacji ośrodków pomocy społecznej woj. opolskiego (wyniki badania zostały 

zaprezentowane w trakcie konferencji Opolskie przeciw przemocy) oraz Alkoholizm  

w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w woj. 

opolskim. 

 

 

2.4.4 Wzmocnienie systemu usług społecznych, w tym usług opiekuńczych  

i pielęgnacyjnych 

 

Problemy osób starszych koncentrują się głównie wokół spraw zdrowotnych, 

społecznych i ekonomicznych. Poprawie sytuacji osób starszych w tym zakresie sprzyjają 

ośrodki i grupy wsparcia oraz instytucje pomocy i integracji społecznej w zakresie udzielania 

wsparcia informacyjnego dla osób starszych, ich rodzin oraz opiekunów m. in. poprzez 

rozwój pracy socjalnej.  

Działania prowadzone przez Samorząd Województwa obejmują wsparcie 

samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i rozwoju 

sieci placówek działających na rzecz: 

a) osób starszych (rodzinne i niepubliczne domy pomocy społecznej, dzienne domy 

pomocy, inne ośrodki wsparcia). Województwo opolskie posiada dość dobrze 

rozwiniętą strukturę organizacyjną instytucji opiekuńczych i wspierających osoby 

starsze i niepełnosprawne. Region znajduje się w czołówce województw  

                                                           
52

 Ocena zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2011 r., s. 55 
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o najwyższym wskaźniku liczby miejsc (w przeliczeniu na 10 tys. mieszk.), w domach 

pomocy społecznej oraz dziennych domach pomocy. Natomiast na niskim poziomie 

zaspokojone są potrzeby w zakresie: 

 usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania osób chorych, 

 mieszkań chronionych dla osób starszych, mieszkań socjalnych, 

 poradni geriatrycznych (brak takich placówek w gminach wiejskich), 

 form wsparcia w klubach seniora, a liczba uniwersytetów III wieku nie przekracza 

10 (w 2011 r. uczestniczyło w nich niecałe 1,5 tys. osób starszych), 

 na ternie województwa wcale nie występują rodzinne domy pomocy społecznej, 

 niewystarczająca jest liczba hospicjów oraz miejsc w zakładach opiekuńczo-

leczniczych. 

Jednym z najważniejszych zadań Samorządu Województwa w najbliższym 

czasie będzie inicjowanie i promowanie rozwoju stacjonarnych oraz środowiskowych 

form pomocy skierowanych do osób starszych, w tym zwiększenie zakresu wsparcia 

finansowego organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz seniorów. 

b) osób niepełnosprawnych  

 opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu 

oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

 zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

trwają prace nad opracowaniem i przyjęciem przez Zarząd i Sejmik Województwa 

Opolskiego Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego 

celem jest zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także środowiskowych i stacjonarnych form 

pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczególnie istotne 

znaczenie mają również elementy programu dotyczące aktywizacji zawodowej  

i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 w trakcie opracowania znajduje się również Wieloletni regionalny plan działań 

na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju 

instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie, którego 

zadania dotyczą również reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób niepełnosprawnych; 

 dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – w latach 2003-

2011 na kwotę 4 397 498 zł,  

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej  

– w latach 2003-2011 na kwotę 12 482 127 zł, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych, w tym, zlecanie fundacjom i organizacjom 

pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych – w latach 2003-2011 dofinansowania działania organizacji 

pozarządowych na łączną kwotę 2 694 157 zł. 
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Tabela 19. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje ze środków PFRON 

Lp. Organizacja pozarządowa 

1 Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu 

2 Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóż Im” w Lewinie Brzeskim 

3 
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym 
Przedszkolu nr 2  z Oddz. Integracyjnymi w Kluczborku 

4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu 

5 Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa 

6 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych 

7 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Opolskiej Chorągwi 

8 Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu 

9 Olimpiady Specjalne Polska Opolskie w Kędzierzynie Koźlu 

10 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu 

11 Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 

12 Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ” w Paczkowie 

13 Polski Związek Głuchych Oddział Opolski 

14 Fundacja PRODESTE w Opolu 

15 Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” – S.A.P.R.A. w Prudniku 

16 Caritas Diecezji Opolskiej 

17 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” 

18 Stowarzyszanie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „BABIE Lato” w Opolu” 

19 Fundacja Dłonie i Serce w Opolu 

20 Fundacja SYNERGIA w Opolu 

Źródło: opracowanie własne ROPS w Opolu 

 

 udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie pożyczek w celu ochrony 

istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz zwrotu 

kosztów za szkolenia osób niepełnosprawnych – na kwotę 3 262 011 zł (zadania 

realizowano w latach 2003-2007); 

 łącznie w latach 2003 – 2011 w woj. opolskim ze środków PFRON 

przekazano organizacjom pozarządowym dotacje z przeznaczeniem na 

rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w wysokości 

22 835 793 zł; 

 liczba placówek i form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w woj. 

opolskim nie zaspokaja występujących potrzeb – zbyt mało jest 

środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów 

aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, zbyt mały w stosunku do 

potrzeb jest zakres usług opiekuńczych, szczególnie dotyczy to osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 
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3. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

 

3.1 Wnioski 

 

Jak wynika z diagnozy sytuacji społeczno-demograficznej województwa opolskiego, 

przedstawionej w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,  

w województwie opolskim występuje: 

 wysoki poziom życia gospodarstw domowych, wysoki poziom dochodów 

rozporządzalnych i konsumpcji, wysoki poziom zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza  

w sferze infrastruktury społecznej; 

 bardzo niska aktywność ekonomiczna ludności oraz niski poziom zatrudnienia, 

składające się na potencjalne i niewykorzystywane rezerwy podaży pracy; 

 postępująca depopulacja, wynikająca z niskiego przyrostu naturalnego oraz 

bardzo niekorzystnych tendencji w zakresie ruchu migracyjnego ludności. 53 

Ponadto w woj. opolskim występują: 

 najniższe od lat wskaźniki ubóstwa (egzystencjalnego i relatywnego), najmniej jest 

również osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej (w 2011 r. odsetek 

osób korzystających z pomocy społecznej wyniósł 4,1% - mniej było tylko w woj. 

śląskim 3,9%); 

 duży udział osób biernych zawodowo oraz niekorzystna struktura osób 

bezrobotnych (duży udział osób długotrwale bezrobotnych, bez średniego 

wyksztalcenia, bez kwalifikacji zawodowych, a także bezrobotnych do 25 roku 

życia); 

 niewielki wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tys. 

mieszkańców (95 podmiotów, w kraju - 101); 

 niski wskaźnik nakładów inwestycyjnych (w 2011 r. nakłady na inwestycje spadły,  

a woj. opolskie znalazło się pod tym względem na ostatnim miejscu w kraju); 54 

 niekorzystna struktura wiekowa ludności (niski odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, przy wysokim udziale osób w wieku poprodukcyjnym  

i najszybciej w kraju rosnącej liczbie osób po 80 roku życia, co spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na specjalistyczne usługi rehabilitacyjne, zdrowotne, społeczne  

w regionie); 

 poziom kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego – mimo wyższych 

niż w innych częściach kraju wskaźników integracji społecznej, udziału w życiu 

społeczności lokalnych (fundacjach, stowarzyszeniach), liczba aktywnych 

organizacji pozarządowych jest mała, a zakres współpracy i partnerstwa 

międzysektorowego jest niewystarczający. Świadczą o tym wyniki badań  

o aktywnych formach wsparcia (niewiele partnerskich projektów realizowanych  

w ramach POKL) oraz badania dotyczącego potrzeb  osób starszych (prawie 

całkowity brak działań partnerskich między organizacjami pozarządowymi  

i instytucjami publicznymi). 55 

                                                           
53

 Załącznik do uchwały Nr 2799/2012 Zarządu Województwa opolskiego z 1 października - Strategia Rozwoju Województwa 
Opolskiego, Opole 2012 http://umwo.opole.pl/docs/diagnoza.styczen.20122.pdf (06.11.2012 r., godz. 11

00
) 

54
 Informacja o sytuacja społeczno-gospodarczej województw nr 4/2011, GUS, Warszawa kwiecień 2012, s. 53 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_informacja_o_sytuacji_spol_wojewodztw_4_2011.pdf  (27.04.2012 r., godz. 7
50

) 
55

 Zob.: Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Badanie regionalne 
Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, listopad 2010 r. http://ois.rops-
opole.pl/index.php?id=28&initMenuIdToExpand=4 oraz Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport z badań 
przeprowadzonych w woj. opolskim (w ramach badań ogólnopolskich realizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
w Warszawie, OIS ROPS w Opolu, lipiec 2010 r.  http://ois.rops-opole.pl/index.php?id=27&initMenuIdToExpand=3 

http://umwo.opole.pl/docs/diagnoza.styczen.20122.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_informacja_o_sytuacji_spol_wojewodztw_4_2011.pdf
http://ois.rops-opole.pl/index.php?id=28&initMenuIdToExpand=4
http://ois.rops-opole.pl/index.php?id=28&initMenuIdToExpand=4
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Działania na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

koncentrują się głównie w systemie pomocy społecznej, który w woj. opolskim obejmuje 

liczną i dobrze zorganizowaną grupę placówek i instytucji realizujących rożnego typu 

świadczenia. Mimo to działania pomocy społecznej często są nieskuteczne i nieefektywne. 

Wynika to z dwóch głównych powodów: 

 ograniczeń ustawowych: niskich kryteriów dochodowych – nieznacznie 

przekraczających poziom minimum egzystencji,56 przeciążenia systemu 

działaniami administracyjnymi, skomplikowanych procedur i przepisów 

dotyczących realizowanych zadań, szczególnie  trudności w realizacji projektów  

z UE itp.; 

 wewnętrznych mankamentów systemu: zbyt małej liczby pracowników 

socjalnych, niewystarczających środków finansowych na realizację wzrastającej 

liczby zadań, zbyt małej liczby organizacji pozarządowych współpracujących  

z instytucjami publicznymi w zakresie zadań pomocy społecznej. 

 

Najważniejsze wyzwania, problemy i zjawiska pomocy społecznej województwa 

opolskiego obejmują: 

 zabezpieczenie potrzeb zwiększającej się liczby osób starszych  

i niepełnosprawnych, wymagających rożnych form wsparcia (badania wskazują, 

że liczba starszych mieszkańców województwa będzie szybko wzrastać). Woj. 

opolskie należy do regionów kraju o wysokim wskaźniku zaspokojenia potrzeb  

w zakresie miejsc pobytu w domach pomocy społecznej (na 10 tys. mieszkańców 

przypada 29 miejsc, w kraju - 20 miejsc). Mimo to potrzeby w zakresie pomocy 

stacjonarnej nie są w pełni zaspokojone. Na koniec 2011 r. na jedno miejsce  

w DPS oczekiwało prawie 200 osób. Największy niedobór miejsc występuje  

w domach dla osób starszych i przewlekle chorych somatycznie. 

Niewystarczająca jest liczba miejsc w dziennych domach pomocy, występuje nikły 

zakres usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, brakuje 

środowiskowych domów samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami 

psychicznymi oraz poradni geriatrycznych. Ograniczony jest zakres usług 

rehabilitacyjnych, a także partnerstwa i współpracy jednostek pomocy społecznej 

z III sektorem (szczególnie w organizacji wsparcia dla osób starszych  

i niepełnosprawnych). Ponadto – dzienne domy pomocy (13 jednostek  

w województwie na 1 306 miejsc) zlokalizowane są tylko w południowej  

i środkowej części województwa, w dużych miastach (w Kędzierzynie Koźlu  

– 5 placówek, w Opolu – 3, po 1 w: Głubczycach, Krapkowicach, Nysie, Prudniku  

i Zdzieszowicach); 

 zabezpieczenie potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi - niewystarczającą 

liczbę środowiskowych domów samopomocy. Woj. opolskie zajmuje 12. miejsce 

w kraju pod względem liczby miejsc w tych placówkach (51 miejsc na 100 tys. 

mieszkańców, średnia dla kraju to 60 miejsc) 57; 

 wzrastającą liczbę osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej 

(przy obserwowanym spadku bezwzględnej liczby świadczeniobiorców). 

Występuje niewspółmierny do potrzeb zakres stosowania niematerialnych form 

                                                           
56

 od 1 października 2012r. 456 zł dla osób w rodzinie i  542 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
57

 Projekt regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla woj. opolskiego 
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wsparcia (poradnictwa, pracy socjalnej, usług dla dzieci i młodzieży z rodzin 

problemowych, dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych); 

 trudności z finansowaniem zadań pomocy społecznej. Wzrasta koszt zadań 

finansowanych z budżetu gminnego, na co wpływ mają głównie mniejsze środki 

finansowe przekazywane z budżetu państwa. Mimo, że wydatki na pomoc 

społeczną zajmują obecnie drugie miejsce w strukturze wydatków samorządu 

gminnego, nie wpływa to na zwiększenie wartości zasiłków pieniężnych (np. tylko 

część gmin wypłaca „drugą” cześć zasiłku okresowego, a zasiłki celowe 

wypłacane są w niskiej wysokości). Wzrastają obligatoryjne wydatki gminy 

związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 

(do 20 mln zł w 2011 r.), koszty usług opiekuńczych, utrzymania instytucji, co 

ogranicza środki na wypłatę świadczeń pieniężnych; 

 pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na rzecz ich wzrostu w rodzinach zastępczych. 

Zwiększa się także liczba usamodzielnianych wychowanków oraz wzrost środków 

finansowych, przeznaczonych przez powiaty na usamodzielnienie  

i kontynuowanie nauki przez młodzież opuszczającą rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo-wychowawcze.  

 niewielka liczba mieszkań socjalnych lub mieszkań chronionych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawczych (w tym brak możliwości skutecznego wspierania podopiecznych 

po opuszczeniu przez nich placówek opiekuńczych); 

 nikły zakres stosowania poradnictwa i pracy socjalnej dla osób 

niepełnosprawnych, a także dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. W małym stopniu zaspokojone są także 

potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie aktywizacji społecznej  

i zawodowej (w woj. opolskim jest za mała liczba miejsc w warsztatach terapii 

zajęciowej i tylko 2 zakłady aktywizacji zawodowej, zmniejszeniu uległa liczba 

zakładów pracy chronionej). Niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej jest 

nierównomiernie rozmieszczona, w tym spółdzielni socjalnych (3 z 10 spółdzielni 

znajdują się w gminie Byczyna, działają tylko po 2 CIS-y i ZAZ-y, a liczba WTZ-ów 

i KIS-ów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb). 

 zmniejszające się zainteresowanie samorządu terytorialnego udziałem  

w realizacji projektów wspófinansowanych ze środków EFS w ramach PO KL. 

Powodem mniejszego zainteresowania realizacją projektów są trudności 

organizacyjne, w tym: 

 problemy związane z naborem beneficjentów (brak zainteresowania osób  

i rodzin w poprawie swojej sytuacji życiowej, konieczność przełamania barier 

niechęci, lęku przed zmianą dotychczasowego stylu życia, a także trudności 

organizacyjne związane z brakiem środków na dojazdy na szkolenia 

(szczególnie dotkliwy problem w mały ośrodkach); 

 trudności związane z finansowaniem projektu (brak możliwość zmiany 

przeznaczenia części środków w trakcie realizacji projektu, opóźnienia  

w uruchomieniu transz środków finansowych, trudności w zakresie tzw. 

kwalifikowalności wydatków); 

 mały zakres współpracy instytucji publicznych z III sektorem (mała liczba zadań 

zlecanych organizacjom pozarządowym i mało wspólnie realizowanych 

projektów). 
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3.2  Rekomendacje 

 

Poprawa skuteczności i efektywności działań pomocowych i wspierających wymaga 

m. in.: 

 uproszczenia procedur administracyjnych („uwolnienia” systemu pomoc 

społecznej od nadmiaru zadań administracyjnych); 

 uproszczenia form pomocy (wydzielenia świadczeń o charakterze socjalnym od 

świadczeń aktywizacyjnych); 

 inicjowania rozwoju instytucji i różnych form wsparcia dla poszczególnych grup 

świadczeniobiorców, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, których 

liczba w najbliższych latach będzie wzrastać; 

 zwiększenia liczby pracowników socjalnych zgodnie w wymogami ustawowymi; 

 rozwijania systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników pomocy  

i integracji społecznej oraz wolontariuszy; 

 monitorowania sytuacji grup ludności znajdujących się w trudnym położeniu; 

 inspirowania samorządu terytorialnego do rozwoju niematerialnych form wsparcia, 

zwiększania zakresu stosowania poradnictwa, pracy socjalnej, zatrudnienia 

subsydiowanego, rozwoju aktywnych form wsparcia, w tym podmiotów gospodarki 

społecznej; 

 tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju sektora pozarządowego, 

zwłaszcza podmiotów ekonomii społecznej, w tym zwiększenia wsparcia 

finansowego; 

 zwiększenia roli i znaczenia wolontariatu w rozwoju społeczności lokalnych; 

 tworzenia programów wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przy uwzględnieniu założeń i narzędzi Specjalnej Strefy 

Demograficznej i EFS w nowym okresie programowania. 

 

 

 

 

 
Opracowano 

w Obserwatorium Integracji Społecznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

Opole, listopad 2012 r. 


