
INFORMACJA 

Z  WYKONANIA  PLANU  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  W  OPOLU 

ZA  2012  ROK 

 

 Plan finansowy jednostki na dzień 01.01.2012 r. wynosił po stronie dochodów                

1.000 zł, a po stronie wydatków 4.846.215 zł, w tym na: zadania własne – 1.128.597 zł,                

w tym na zadania związane z obsługą PFRON – 60.470 zł, zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej 1.363.000 zł, projekty systemowe: Priorytet I projekt 1.16 Wsparcie 

Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium 

Integracji Społecznej – 384.618 zł oraz projekty 7.1.3 pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry 

pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim – 1.000.000 zł i 7.2.2 pn. 

Ekonomia społeczna ponad granicami – 970.000 zł w ramach Priorytetu VII.  

W 2012 roku plan finansowy został zmieniony przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

Zwiększenia planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa dotyczyły 

wprowadzenia nowych zadań i projektów pod nazwą: 

 wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nowe 

zadanie z zakresu administracji rządowej – 747.888 zł, 

 „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy” wsparcie projektu realizowanego we 

współpracy z Obwodem Iwano-Frankiwskim – 9.000 zł, 

 Współorganizacja Targów Aktywnych Form Pomocy w ramach programu „Aktywne 

Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – 2.100 zł, 

 „Wolni od uzależnień behawioralnych” – 16.000 zł – projekt konkursowy, który uzyskał 

wsparcie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, udział środków 

własnych wyniósł 1.805 zł, 

 „Reaguj i żyj bezpiecznie” – projekt zrealizowany w ramach Rządowego Programu 

„Razem bezpieczniej” uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 88.046 zł, 

wkład własny samorządu wyniósł 500 zł 

oraz dowartościowania i zmniejszenia wartości realizowanych przez jednostkę projektów 

systemowych z udziałem środków europejskich: 

 projektu systemowego PO KL 7.1.3 – 68.748 zł, 

 projektu systemowego realizowanego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. 

„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia 

Obserwatorium Integracji Społecznej” – 12.382 zł, 
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 projektu pn. „Ekonomia społeczna – ponad granicami” w ramach Poddziałania 7.2.2, 

PO KL związanych z obniżeniem wartości projektu – 970.000 zł 

Ponadto zwiększono wydatki związane z realizacją innych własnych zadań statutowych          

w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na obsługę zadań 

PFRON – 1.021 zł oraz zmniejszono środki na wydatki związane z bieżącą działalnością 

jednostki o kwotę 18.252 zł. 

Na wniosek Samorządu Województwa, Wojewoda Opolski dowartościował zadanie 

zlecone realizowane przez jednostkę z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych o kwotę 155.830 zł. 

Zwiększono również plan finansowy dochodów o kwotę 2.300 zł w związku                       

z uzyskaniem nieplanowanych wpływów ze zwrotu opłat sądowych. 

Plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na dzień                      

31 grudnia 2012 roku wyniósł: 

 dochody –  3.300 zł, 

 wydatki – 4.959.478 zł, w tym zadania własne – 1.120.661 zł, zadania zlecone                     

z zakresu administracji rządowej – 2.266.718 zł, projekty systemowe: PO KL 7.1.3 – 

1.068.748 zł i projekt centralny PO KL 1.16 OIS – 397.000 zł. 

 

DOCHODY 

 

Jednostka na dzień 31.12.2012 roku miała ustalony plan dochodów w wysokości 

3.300 zł. Zrealizowała dochody w kwocie 3.245,79 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zgromadził dochody budżetowe          

z wpływów z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 0,3% od 

terminowego odprowadzenia podatków od wynagrodzeń do urzędu skarbowego                      

– 535,00 zł, odpłatności pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne 

– 407,11 zł, zwrotu opłaty sądowej – 1.637,25 zł oraz z rozliczeń z tytułu poniesionych              

w 2011 roku wydatków w kwocie 666,43 zł.  

 

WYDATKI  

 

 Jednostka na dzień 31.12.2012 roku miała ustalony plan finansowy w kwocie 

4.959.478,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.849.802,21 zł, co stanowi           

97,8% planu rocznego.  
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ZADANIA WŁASNE 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

 

 W dziale tym w 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 1.115.803,52 zł na 

zaplanowane 1.120.661 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 99,6% planu rocznego.  

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach: 

 

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1.054.192 zł zrealizowano wydatki                       

w wysokości 1.049.834,98 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego.   

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły          

909.977 zł, wydatkowano 909.939,03 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki związane              

z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 143.519 zł, a wykonano                 

w wysokości 139.200,91 zł, co stanowi  97,0 % planu. Na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych przeznaczono w 2012 roku 696 zł, wydatkowano 695,04 zł, co stanowi 99,9% 

planu rocznego. 

W 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu realizowane były 

pod względem merytorycznym zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych obejmujące przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji przez 

Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie dofinansowania zakładów aktywności 

zawodowej w województwie, dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz  udzielenia dotacji               

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom             

i organizacjom pozarządowym. Na działania te wyodrębnione zostały w ogólnym planie 

finansowy wydatków środki w kwocie 61.491 zł, które wydatkowano w pełnej wysokości. 

Wydatki związane były z wynagrodzeniem  i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników 

realizujących zadanie oraz opłatami z tytułu egzekucji należności z tytułu niespłaconych 

pożyczek udzielonych z funduszu. 

W związku z udziałem instytucji pomocy i integracji z województwa opolskiego               

w różnych konkursach i programach krajowych i regionalnych pracownicy ROPS 

sporządzili opinie i rekomendacje między innymi dla MOPR w Opolu, OPS w Byczynie               

i DFOŻ w Opolu.   

W ramach konkursu pn. „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny  

w gminie ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uprawnione do udziału 
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podmioty złożyły w ROPS oferty konkursowe. Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wybrane oferty 

wraz z opinią oraz klasyfikacją punktową przesłano do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymała Świetlica 

Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. Jako co roku, również i w tym roku zorganizowano 

prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu „Serce Dziecku”. Uroczystości związane            

z odznaczeniem tegorocznych laureatów miały miejsce w czerwcu.  

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność 

Zadania w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. W rozdziale tym w 2012 r. na planowaną 

kwotę 66.469 zł wydatki zrealizowano w kwocie 65.968,54 zł, co stanowi 99,2% planu 

rocznego.  

 W 2012 roku pracownicy merytoryczni jednostki przygotowali i przeprowadzili 

zadania związane z udzieleniem dotacji z budżetu województwa w ramach otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Ustalone zostały priorytety, obszary 

udzielania dotacji oraz przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy. W wyniku postępowania 

udzielono z budżetu województwa 4 dotacje czterem organizacjom pozarządowym na 

łączną kwotę 50.000,00 zł. W obszarze „Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży 

z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym 

oddziaływaniem świetlic środowiskowych” dotację w wysokości 31.000,00 zł otrzymało 

Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie. Dwie organizacje 

otrzymały dotację w obszarze „Wspierania działań o zasięgu regionalnym w zakresie 

gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy 

społecznej”. Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach otrzymał 4.000,00 zł,               

a Caritas Diecezji Opolskiej 2.000,00 zł. Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych                          

i Bezdomnych” w Opolu w obszarze „Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa 

opolskiego” otrzymało 13.000,00 zł.  

 Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bariery” w Izbicku zorganizowana została                       

II Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna w Mosznej. Ze środków 

samorządu wydrukowano 1.000 egzemplarzy poradnika dla osób niepełnosprawnych 

miedzy innymi z nowotworem krtani oraz po laryngektomii pt. „Onkologia daje życie…” Na 

ten cel wydano 1.746,60 zł. Wspólnie z gminą Byczyna, która była organizatorem Targów 
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Aktywnych Form Pomocy w ramach programu MPiPS. Na projekt „Aktywne Formy 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, która 

przeznaczono na współfinansowanie kosztów noclegów uczestników targów. Wraz                   

z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” zorganizowano wyjazd polskiej grupy – 

reprezentacji Województwa Opolskiego do Obwodu Iwano-Frankiwskiego na Ukrainie              

w ramach projektu pn. „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”. Samorząd 

Województwa zapewnił transport 22 osobom. Na zadanie wydatkowano 9.000,00 zł. 

Ponadto w 2012  roku wydatkowano 221,94 zł na przeprowadzenie uroczystości związanej 

z uhonorowaniem laureatów tytułu „Serce Dziecku”. 

    

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1.518.830 zł zrealizowano wydatki                       

w wysokości 1.517.988,25 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.   

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 

1.096.317 zł, a wydatkowano 1.096.174,78 zł, co stanowi 100,0% planu w tej grupie. Na 

zaplanowane w kwocie 422.273 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

wykonano 421.573,47 zł, co stanowi 99,8%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały 

zaplanowane i zrealizowane w kwocie 240,00 zł tj. 100,0 %. 

Wydatki w tym rozdziale związane z organizacją i koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego realizowane są w odniesieniu do osób, którzy podlegają lub 

podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwa członkowskich Unii 

Europejskiej.  

W 2012 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego                  

w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano: 

 zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęły 3.914 sprawy, załatwione 

zostało 3.673 sprawy; 

 wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 4.353 

sprawy, ostatecznie zakończonych zostało 3.813; 

 wnioski o transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce 

– wpłynęło i zostało załatwionych 59 spraw; 
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 wnioski o świadczenia rodzinne w innych państwach UE – wpłynęło i zostało 

załatwionych 38 spraw; 

 decyzje z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano i stały się 

prawomocne 1.219; 

 decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydano 532 decyzje 

prawomocne, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 397.455,00 zł; 

 90 spraw dotyczących ulg w spłacie należności; 

 134 sprawy prowadzone były w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym                   

w administracji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

 

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  

Plan finansowy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające                 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został 

ustalony w kwocie 747.888 zł. Wydatkowano 742.583,44 zł, co stanowi 99,3 %, w tym na 

prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego wydatkowano 542.060,44 zł.  

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły           

373.121 zł, a wydatkowano 372.622,63 zł. Na zaplanowane w kwocie 174.113 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych wykonano 169.307,25 zł. Świadczenia na rzecz 

osób fizycznych były zaplanowane w kwocie 131 zł, a wykonane w wysokości 130,56 zł, 

co stanowi 99,7 %. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana była i zrealizowana dotacja dla 

niepublicznego ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony 

Życia w Opolu w wysokości 200.523,00 zł.  

W 2012 roku pracownicy ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez samorząd 

województwa sporządzili pełną dokumentację niezbędną do zakwalifikowania                           

i zakwalifikowali 79 dzieci do przysposobienia, w tym dzieci do adopcji międzynarodowej. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania 97 rodzin zostało zakwalifikowanych do 

pełnienia roli rodziców adopcyjnych, pracownicy udzielili także pomocy w przygotowaniu 

wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu stosownych dokumentów rodzicom. Ponadto 

przyjęto 150 osób, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka, przeprowadzono 416 

badań psychologicznych i 343 badań pedagogicznych kandydatów do przysposobienia 

dziecka. Wydano 139 diagnoz psychologicznych i 151 diagnoz pedagogiczne kandydatom 

do przysposobienia dzieci. Sporządzono 87 wywiadów adopcyjnych. W 2012 roku 

przeprowadzono 51 procedur zakończonych przysposobieniem  (prawomocne 

postanowienie sądu), w tym 2 zakończone przysposobieniem międzynarodowym.                   
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W wyniku adopcji krajowej i międzynarodowej 56 dzieci ma swoją rodzinę, mamę i tatę. 

przysposobieniem międzynarodowym. Udzielono również 112 konsultacji 

postadopcyjnych, które obejmowały pomoc psychologiczną i pedagogiczną.  

Ze sprawozdania rocznego przedstawionego przez Diecezjalną Fundację Ochrony 

Życia wynika, że z otrzymanej dotacji w kwocie 200.523,00 zł wydatkowano na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 152.686,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 

47.837,00 zł. W ramach działalności merytorycznej pracownicy Katolickiego Ośrodka 

Adopcyjnego udzielili porad dla 234 rodzin przysposabiających i 17 rodzin naturalnych. 

Przeprowadzili szkolenia dla 68 osób – kandydatów na rodziny przysposabiające.             

W 2012 roku przeprowadzono 30 procedur zakończonych przysposobieniem krajowym 

(prawomocne postanowienie sądu). Ponadto udzielono 81 konsultacji postadopcyjnych. 

 
 

ZADANIA ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII 

EUROPEJSKIEJ 

 

PROJEKT SYSTEMOWY „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY POMOCY                            

I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” W RAMACH PO KL 

PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ                  

I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.3 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 

 

Wydatki na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 1.068.748,00 zł,       

a wykonane w kwocie 987.668,84 zł, stanowi to 92,4 % planu rocznego. Niewykorzystane 

środki w kwocie 81.079,16 zł zwiększą budżet projektu, który będzie realizowany w latach 

2013 – 2014.  

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji 

kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, kadry prowadzącej pracę          

z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia z obszaru województwa opolskiego oraz 

promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej  i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu poprzez: 

 udoskonalenie i nabycie umiejętności zawodowych kadry pomocy i integracji 

społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia            
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z obszaru województwa opolskiego oraz podniesienie skuteczności i efektywności 

pracy socjalnej; 

 upowszechnienie  wiedzy w zakresu stosowania aktywnych form pomocy integracji 

społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji 

społecznej  i zawodowej osób wykluczonych społecznie  i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 nawiązanie dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego oraz współpracy na rzecz 

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a organizacjami pozarządowymi; 

 opracowanie wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz promocji                     

i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej  i jej otoczenia  w regionie. 

Odbiorcami projektu byli pracownicy i wolontariusze powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ROPS w Opolu, kadra prowadząca 

pracę z rodziną, a także pracownicy organizacji pozarządowych realizujących zadania 

w zakresie integracji i pomocy społecznej. Ponadto w zakresie  organizacji szkoleń               

w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami byli przedstawiciele instytucji 

rynku pracy w zakresie wspólnych szkoleń. 

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania: 

 

Zadanie 1 -  Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr 

prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia 

 

W roku 2012 zostało przeprowadzonych 8 cykli szkoleniowych  specjalistycznych  

oraz  3 moduły szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań określonych 

ustawą, poprawy jakości działania w sektorze problemów socjalnych, jak również 

wzmacniającej kompetencje zawodowe, umiejętności interpersonalne ww. pracowników. 

Cykle szkoleniowe obejmowały zagadnienia związane z pracą z osobą 

niepełnosprawną  – ukończyło 15 osób, zatrudnieniem wspieranym z elementami Job-

coachingu - ukończyło 16 osób, opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną                              

z elementami fizjoterapii – ukończyło 15 osób. Język migowy - poziom podstawowy – 

ukończyło 30 osób, Asystenta rodziny – ukończyło 11 osób, a mediacje rodzinne 15 osób. 

Procedurę pracy ze sprawcą przemocy i Studium zmówień publicznych ukończyło 15 osób 

w każdym cyklu. 
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Moduły szkoleniowe realizowane zostały w trzech zakresach: organizacji                           

i zarządzania, specjalistyczne z metod pracy socjalnej oraz kształtowania postaw                      

i umiejętności społecznych kadr pomocy i integracji społecznej.   

Tematyka szkoleń z organizacji i zarządzania obejmowała zagadnienia z ustawy          

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej (15 osób) oraz zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie dla pracowników 

OPS (30 osób). Szkolenia z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego                       

w praktyce jednostek pomocy społecznej  z uwzględnieniem nowelizacji ukończyło                 

59 osób, świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach ukończyło 

20 osób, a także zmiany w procedurze „Niebieskiej Karty” (30 osób). Ponadto 

zorganizowano szkolenia: Budżet zadaniowy (15 osób), Ustawa Kodeks Pracy z dnia              

26 czerwca 1974 r. (28 osób) i Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(43 osoby). 

Szkolenia specjalistyczne  z metod pracy socjalnej to: 

 superwizja dla pracowników socjalnych, współpraca z rodzinami zastępczymi                      

(15 osób), 

 zastosowanie arteterapii w pracy z podopiecznymi DPS/ŚDS (15 osób), 

 komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną (40 osób), 

 muzykoterapia - sposoby wykorzystania muzyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

(15 osób), 

 zatrudnienie wspierane i kontrakty socjalne - wyzwanie dla wspólnych działań urzędów 

pracy i OPS  - ukończyło 31 osób, 

 pogotowie rodzinne - praca ze stresem traumatycznym odseparowanego dziecka – 

ukończyło 14 osób, 

 praca z trudnym klientem - ukończyło 41 osób, 

 interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień oraz sytuacji przemocy w rodzinie – 

ukończyło 30 osób, 

 rodzinny wywiad środowiskowy (25 osób). 

Szkolenia z kształtowania postaw i umiejętności społecznych kadry pomocy                     

i  integracji społecznej obejmowały tematykę mobbingu, molestowania i dyskryminację            

w miejscu pracy, w tym ze względu na płeć z tematyką innych zjawisk przemocy i konfliktu 

oraz zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole, a także trening umiejętności 

społecznych.  
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Łączna liczba przeszkolonych  wyniosła na koniec 2012 r. – 680 osób. 

Na zadanie zaplanowano wydatkować w 2012 roku – 673.244 zł  -  wydatkowano – 

611.68,11 zł, co stanowi 90,9% wykorzystanych środków. 

 

Zadanie 2 – Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej                         

i powiatowych centrów pomocy rodzinie 
 

W 2012 r. doradcy udzielili 100 godzin konsultacji z doradztwa specjalistycznego 

dla 51 osób zatrudnionych w ops i pcpr. z 42 instytucji pomocy i integracji społecznej                

w województwie opolskim.  

Budżet zadania wynosił  – 66.240,28 zł  -  wydatkowano – 60.595,14 zł, tj. 91,5% 

zaplanowanych środków. 

 

Zadanie 3 – Kampania informacyjno-promocyjna o zasięgu regionalnym 

 

Kampania składała się z trzech działań: 

 opracowania, wydania oraz upowszechnienia „Empowermentu” kwartalnika 

pracowników socjalnych, w którym są zawarte treści na temat rozwoju form aktywnej 

integracji, kierunków pracy socjalnej i sposobów aktywizacji klientów pomocy 

społecznej oraz opracowane nowe formy  i narzędzia wsparcia indywidualnego                      

i środowiska klienta pomocy społecznej. W 2012 r. wydano cztery edycje w nakładzie 

500 szt. każda; 

 wydania  min. 49 szt. 4-stronicowych dodatków w NTO pt. „ Integracja bez barier” oraz 

e-wydania na stronie www. Tematyka wkładki  dotyczyła problematyki osób 

niepełnosprawnych, ale także innych grup osób wykluczonych społecznie                            

i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

  opracowania i wydania broszury pt. "Droga do rodzicielstwa" (500 szt.), która przybliży 

procedury i warunki adopcji i opieki zastępczej w regionie. Ponadto zorganizowano 

piknik dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, który miał na celu integrację środowisk 

rodzinnych, popularyzację różnych form rodzinnej opieki zastępczej oraz możliwość 

wymiany doświadczeń rodzicielskich przez uczestników pikniku. Piknik został 

zorganizowany w czerwcu, natomiast broszurę wydano w grudniu 2012 r. 

Na ten cel ustalono limit w kwocie – 186.599,00 zł i wydatkowano 186.599,00 zł, tj. 

100,0%. 
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Zadanie 4 – Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

zjawisku wykluczenia społecznego 

 

Głównym celem niniejszego zadania było przeprowadzenie działań zmierzających 

do nawiązania dialogu, partnerstwa, publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. 

Zorganizowano dwie krajowe wizyty studyjne dla 40 osób mających na celu 

zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ES w zakresie szeroko pojętego wsparcia 

dla osób znajdujących się w skrajnych sytuacjach życiowych, na przykładzie których  

uczestnicy będą mogli znaleźć inspiracje i pomysł na działania aktywizujące 

podopiecznych. Wizyty te skierowane były do pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz ngo. Wizyty te były dobrym przykładem partnerstwa w zakresie kreowania 

polityki społecznej w gminie, w tym integracji z istniejącym instytucjonalnym systemem 

pomocy społecznej.   

Zorganizowano także 2 - dniowe seminarium pt. "Środowiskowa praca socjalna – 

organizowanie społeczności lokalnej" dla 74 przedstawicieli ops i pcpr oraz kadr 

prowadzących pracę z rodziną. Celem seminarium była wymiana doświadczeń oraz 

przedstawienie dobrych praktyk w zakresie rozwoju standardów usług pomocy i integracji 

społecznej. 

 Na ten cel przeznaczono – 63.973,80 zł – wydatkowano 56.362,00 zł, tj. 88,1%. 
 

Zadanie 5 -  Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej w regionie  

W ramach tego zadania odbyły się spotkania  z wybranymi przedstawicielami NGO, 

pes, jst szczebla województwa, powiatu i gminy w celu opracowania wieloletniego 

regionalnego planu działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 

oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.  

Projekt Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz 

promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020, został przyjęty Uchwałą nr 

3049/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. oraz poddany 

konsultacjom społecznym. Uzyskane w toku konsultacji opinie zostaną uwzględnione przy 

opracowaniu ostatecznej wersji tego dokumentu w 2013 r. 

Na ten cel ustalono limit wydatków w kwocie – 2.100,00 zł – wydatkowano 2.099,53 zł, tj. 

100,0%. 
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 Zadanie 6 – Zarządzanie projektem 

 W ramach zadania opracowany został materiał do Biuletynu Informacyjnego,                  

w którym zamieszczone są między innymi wiadomości dotyczące działań podejmowanych 

w projekcie systemowym jednostki, dobre praktyki realizowane w regionie w ramach 

projektów systemowych i konkursowych ops i pcpr. Ponadto w zarządzaniu projektem 

finansowane jest wynagrodzenie pracownika ds. finansowych, monitoringu, 

sprawozdawczości i obsługi internetowej projektu. 

 Na ten cel ustalono limit wydatków w kwocie – 58.658,57 zł, a wydatkowano 55.289,54 zł, 

co stanowi 94,2% limitu. 

- Koszty pośrednie  

 Do kosztów pośrednich w projekcie zalicza się koszt obsługi kadrowo-płacowej, 

księgowej oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Na ten cel zaplanowano               

17.931,35 zł, wydano w 2012 r. – 15.037,52 zł, tj. 83,9% planu.  

 

  

PROJEKT SYSTEMOWY „WSPARCIE REGIONALNYCH OŚRODKÓW POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE UTWORZENIA OBSERWATORIUM INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ” W RAMACH PO KL PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA 

SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY                          

I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ,  PROJEKT 1.16 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

 

Rozdz. 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

 W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2009 - 2013                   

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu ustalony został w 2012 roku  limit na 

projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny, który wynosi             

397.000 zł. Projekt realizowany jest na podstawie Porozumienia nr CRZL/ZRP 

1.2/1.16/25/2011 z dnia 03 października 2011 r. zawartego pomiędzy Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich w Warszawie, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi 

Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim. 

 Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej 

na różnych poziomach administracji, zwłaszcza w zakresie monitorowania i oceny 
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efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze polityki społecznej, 

upowszechnianie form aktywnej integracji, łączenie i rozwijanie systemów informatycznych 

dla instytucji pomocy i integracji społecznej, co pozwoli na rozwijanie i wdrażanie                    

w instytucjach instrumentów i narzędzi aktywnej integracji. Poszerzanie oferty w zakresie 

usług aktywizacyjnych, identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań, 

wspieranie tworzenia i rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego oraz zintegrowanie 

analiz regionalnych w zakresie integracji społecznej na poziomie krajowym pozwoli na 

efektywniejsze działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Na 2012 rok wydatki w projekcie zaplanowano w wysokości 397.000 zł, 

wydatkowano zaś 380.362,52 zł, co stanowi 80,5% planu rocznego.  

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane 

trzy funkcje: badawczą, doradczą, i informacyjną.   

W ramach funkcji badawczej wykonano badania i analizy: 

 Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim w 2011 r. - wielowymiarowa analiza 

porównawcza opracowania na podstawie metody wzorca rozwoju (monitoring zjawiska)  

 ocena zasobów pomocy społecznej w woj. opolskim w 2011 r.,  

 Ekonomia społeczna w woj. opolskim – w stronę rozwiązań systemowych,   

 Województwo opolskie w świetle Diagnozy społecznej 2011, 

 podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej  

i powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego na 2013 r. (w ramach 

Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL), 

 potrzeb szkoleniowych pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej  

i  powiatowych centrów pomocy rodzinie w woj. opolskim na 2013 r., 

 formy pomocy i opieki na rzecz osób starszych na podstawie wizyty studyjnej  

w Dolnej Austrii, 

 wpływu zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną 

województwa opolskiego – ekspertyza wykonana na zlecenie OIS, 

 poziomu życia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc 

bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych. 

W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali czynny udział w opracowaniu 

trzech programów: 

 Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia               

i przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 
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 Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy           

i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej, 

 Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 

w woj. Opolskim. 

Ponadto kierownik OIS pracuje w powołanym przez Wojewodę Opolskiego Zespole 

do Spraw Rozwiązań Polityki Społecznej w Warunkach Depopulacji. 

W funkcji informacyjnej wykonane zostały zadania związane z aktualizacją  strony 

internetowej OIS, wysyłanie newslettera, umieszczenie  na stronie internetowej OIS 

wyników przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych 

informacji dotyczących działania OIS, w tym: bazy danych o podmiotach ekonomii 

społecznej w regionie oraz wydanie własnego Biuletynu Informacyjnej OIS w Opolu. 

Ponadto wydano cztery publikacje w formie książkowej z przeprowadzonych badań                   

i analiz. 

W ramach projektu zorganizowano ogólnopolskie seminarium pn. Ekonomia 

społeczna w województwie opolskim – w stronę rozwiązań systemowych w Opolu.            

W seminarium udział wzięli pracownicy i przedstawiciele OIS-ów, ROPS-ów, PCPR-ów, 

OPS-ów, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych.                

W seminarium udział wzięło 61 osób. Ponadto zorganizowano konsultacje dla 

pracowników OPS-ów i PCPR-ów woj. opolskiego z zakresu obsługi narzędzia Oceny 

zasobów pomocy społecznej w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC). 

Współorganizatorem konsultacji był IRSS w Warszawie. 

 

PROJEKT KONKURSOWY „REAGUJ I ŻYJ BEZPIECZNIE” 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 

 

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Opolu w 2012 r. zrealizował projekt 

„Reaguj i żyj bezpiecznie” w ramach zadania „Poprawa poziomu bezpieczeństwa                   

w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” w ramach 

Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Środki na 

projekt pochodziły z budżetu państwa w kwocie 88.046 zł i wydatkowano 88.045,34 zł oraz 

z budżetu samorządu w wysokości 500,00 zł. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:  
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Działanie 1 - Kampania informacyjno – edukacyjna – wykonano 10.000 szt. podkładek 

pod szklanki, 300 szt. kalendarzy na 2013 r., a także umieszczono komunikaty na 

monitorach multimedialnych w autobusach MZK. Zorganizowano 71 spektakli 

edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 i 10 recitali profilaktyczno-

edukacyjnych dla uczniów szkół średnich. Odbyły się również spotkania informacyjno-

edukacyjne dla uczniów opolskich szkół i seniorów. Przeprowadzono konkurs dla uczniów 

szkół gimnazjalnych i średnich na wykonanie spotu promującego właściwe postawy 

obywatelskie oraz wyprodukowano dwa reportaże, które w swej treści zawierają 

informacje o charakterze edukacyjno–profilaktycznym.  

Na działanie wydatkowano 70.349,63 zł na zaplanowane 70.350,29 zł. 

Działanie 2 - Szkolenie „Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji 

policyjnej”: 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Jakość kontaktu z obywatelem – 

przeprowadzenie interwencji policyjnej” dla 28 funkcjonariuszy Policji.  

Na ten cel przeznaczono i wydatkowano kwotę 8.195,71 zł. 

Działanie 3 – Zakup i przeszkolenie psów służbowych 

Celem zadania był zakup 2 psów patrolowo–tropiących, które zostały przekazane 

Partnerowi projektu - KWP w Opolu. Zakupione zwierzęta przejdą specjalistyczne 

szkolenie - na koszt Policji, a następnie zostaną przekazane w użytkowanie                               

i utrzymywanie wytypowanym jednostkom Policji garnizonu opolskiego. 

Na zadanie zaplanowano i wydatkowano 10.000,00 zł, w tym środki budżetu państwa to 

kwota 9.500,00 zł i środki własne samorządu w wysokości 500,00 zł. 

 

PROJEKT KONKURSOWY „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH” 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w  2012 r. przy udziale 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu zrealizował 

projekt „Wolni od uzależnień behawioralnych”, dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

W ramach działań zorganizowano regionalną konferencję, pn. „Wolni od uzależnień 

behawioralnych”, w której wzięło udział 136 osób. Podczas konferencji zostały wygłoszone  

4 godzinne wykłady oraz godzinny moduł seminaryjno–dyskusyjny. Zwieńczeniem 
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konferencji było wydanie raportu pokonferencyjnego w formie publikacji książkowej 

zawierającego wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji. 

Samorząd Województwa otrzymał na zadanie 16.000 zł z państwowego funduszu            

i przekazał własne środki w kwocie 1.805,00 zł. Wydatkowano odpowiednio: 15.072,60 zł              

i 1.777,70 zł.  

 

 

Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  

 

Adam Różycki 

 

 

 

Opole, 07 lutego 2013 roku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


