
INFORMACJA 

Z  WYKONANIA  PLANU  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  W  OPOLU 

ZA  I  PÓŁROCZE  2013  ROKU 

 

 Plan finansowy jednostki na dzień 01.01.2013 r. wynosił po stronie dochodów                

1.030 zł, a po stronie wydatków 4.432.581 zł, w tym na: zadania własne – 1.070.000 zł,                

w tym na zadania związane z obsługą PFRON – 60.000 zł, zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej 1.999.000 zł, projekty systemowe: Priorytet I projekt 1.16 Wsparcie 

Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji 

Społecznej – 413.581 zł oraz projekt 7.1.3 pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy                    

i integracji społecznej w województwie opolskim – 950.000 zł. 

W I półroczu 2013 roku plan finansowy został zmieniony przez Zarząd Województwa 

Opolskiego. Zwiększenia planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa dotyczyły 

wprowadzenia nowych zadań i projektów pod nazwą: 

  „Trudne pytania” – projekt konkursowy, który uzyskał wsparcie z Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Programu ministra Zdrowia pn. 

„Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej 

rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień 

niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych” – 39.000 zł, wkład własny 

samorządu wynosi 2.053 zł, 

  „Przemoc to Nie-Moc” – projekt konkursowy realizowany w ramach Rządowego 

Programu „Razem bezpieczniej” uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 

99.620 zł, wkład własny samorządu wynosi 4.560 zł, 

 zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 15.000 zł, 

oraz realizowanych przez jednostkę projektów systemowych z udziałem środków 

europejskich: 

 projektu systemowego PO KL 7.1.3 – 36.079 zł – zwiększenie wartości, 

 projektu systemowego realizowanego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. 

„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia 

Obserwatorium Integracji Społecznej” – 9.581 zł – zmniejszenie wartości, 

Ponadto zwiększono wydatki związane z realizacją innych własnych zadań 

statutowych w grupie wydatki bieżące jednostek budżetowych z przeznaczeniem na obsługę 
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zadań PFRON – 27.572 zł oraz  zmniejszono plan wydatków jednostki na zadania zlecone           

z zakresu administracji rządowej związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej tj. prowadzeniem ośrodka adopcyjnego i Wojewódzkiego Banku Danych o kwotę 

200.000,00 zł. 

Plan finansowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na dzień                      

30 czerwca 2013 roku wyniósł: 

 dochody –  1.030 zł, 

 wydatki – 4.440.271 zł, w tym zadania własne – 1.090.959 zł, zadania zlecone                     

z zakresu administracji rządowej – 1.799.000 zł, projekty i zadania krajowe – 160.233 zł, 

projekty systemowe: PO KL 7.1.3 – 986.079 zł i projekt centralny PO KL 1.16 OIS – 

404.000 zł. 

 

DOCHODY 

 

Jednostka na dzień 30.06.2013 roku miała ustalony plan dochodów w wysokości 

1.030 zł. Zrealizowała dochody w kwocie 3.039,61 zł. 

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                      

– 364,00 zł, odpłatności pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne – 

332,30 zł, zwrotu opłaty komorniczej – 359,49 zł oraz z rozliczeń z tytułu poniesionych              

w 2012 roku wydatków w kwocie 1.983,82 zł.  

 

WYDATKI  

 

 Jednostka na dzień 30.06.2013 roku miała ustalony plan finansowy w kwocie 

4.440.271,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.103.644,62 zł, co stanowi           

47,4 % planu rocznego.  

 

 

 

ZADANIA WŁASNE 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

 

 W dziale tym w I półroczu 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 564.706,52 zł na 

zaplanowane 1.090.959 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 51,8 % planu rocznego.  

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach: 
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Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 

W rozdziale tym na planowaną kwotę 1.037.572 zł zrealizowano wydatki                       

w wysokości 527.442,73 zł, co stanowi 50,8 % planu rocznego. Zaangażowanie roczne 

wydatków na koniec czerwca br. wyniosło 943.005,01 zł tj. 90,9 % planowanych do 

poniesienia wydatków w 2013 roku. 

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły          

876.824 zł, wydatkowano 458.692,17 zł, co stanowi 52,3 % planu. Wydatki związane              

z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 160.748 zł, a wykonano w wysokości 

68.750,56 zł, co stanowi  42,8 % planu.  

W I półroczu 2013 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 87.572 zł, które wydatkowano w kwocie 64.736,80 zł. 

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 ramach działalności merytorycznej pracownicy jednostki dokonali weryfikacji 

sprawozdań z zrealizowanych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach 

otrzymanej dotacji z budżetu województwa przez organizacje pozarządowe i podmioty 

pożytku publicznego za 2012 rok i skontrolowali zrealizowane projekty. Ponadto opracowano 

informację dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku 

publicznego. W związku z ankietą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Monitoring 

współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem 

pozarządowym za 2012 rok” zebrano informacje, przeanalizowano zebrane dane a ankietę 

przekazano Samorządowi Województwa Opolskiego.  

W związku z konkursem ogłoszonym przez MPiPS, pn. „Podmiot zatrudnienia 

socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji 

kontraktów socjalnych” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
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Społecznemu”, przygotowano i przekazano wyszczególnionym  podmiotom wymagane opinie 

dotyczące planowanego do realizacji projektu, tj.: MOPR Opole, OPS Nysa, GOPS Murów, 

GOPS Popielów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej                      

w Strzelcach Opolskich. Ponadto przygotowano i przekazano dla Stowarzyszeniu na Rzecz 

Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich rekomendację w sprawie 

kontynuowania działalności CIS w Strzelcach Opolskich. W odpowiedzi na wniosek Fundacji 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu, skierowany do Marszałka Województwa 

Opolskiego w sprawie dofinansowania projektu, pt. „Historia, tradycja i dziedzictwo kulturowe 

Polski – to, co łączy i jednoczy”, przygotowano opinię dotyczącą możliwości uzyskania 

wsparcia. Przekazanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacji o współpracy 

Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu z Departamentem Edukacji i Nauki 

Obwodowej Administracji Państwowej w Iwano–Frankiwsku na Ukrainie w ramach otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego. Wydano również 

Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu zaświadczenie o gospodarowaniu 

polskimi środkami publicznymi.  

W ramach działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych przekazano 

według właściwości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu celem rozpatrzenia 

dwa wnioski osób ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej. Do jednostki wpłynęły 

również wnioski osób osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa opolskiego 

w sprawie wsparcia rzeczowego i udzielenia informacji o możliwej uzyskania pomocy 

socjalnej. Sporządzono 5 opinii, w tym przekazano sprawy do dalszego rozpatrzenia przez 

uprawnione podmioty.   

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 podmioty złożyły w ROPS oferty konkursowe. Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Wybrane 

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

Społecznej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu MPiPS przyznało dotacje po 40.000 zł dla 

Gmin Lewin Brzeski i Nysa.   

 

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 I półroczu 2013 r. na planowaną kwotę 

53.387 zł wydatki zrealizowano w kwocie 37.263,79 zł, co stanowi 69,8 % planu rocznego. 
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Zaangażowanie roczne wydatków w tym rozdziale wynosi 50.263,79 zł tj. 94,2 % 

planowanych rocznych wydatków. 

 W I półroczu 2013 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 konkurs. W wyniku postępowania 

udzielono z budżetu województwa 3 dotacje trzem 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. 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 

dotację w kwocie 6.000,00 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. Z organizacjami pozarządowymi zawarte zostały umowy na realizację zadań. 

 Ponadto pracownicy zorganizowali prace Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły Tytułu 

„Serce Dziecku”. Kapituła przyznała wyróżnienie czterem osobom. Uroczystości związane             

z odznaczeniem tegorocznych laureatów miały miejsce podczas XIX Festynu Fundacji „Dom 

Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Planu Wolności w Opolu. Na 

organizację  2013  roku wydatkowano 263,79 zł. 

    

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 1.363.000 zł zrealizowano wydatki                       

w wysokości 855.692,03 zł, co stanowi 62,8 % planu rocznego. Zaangażowanie roczne 

wydatków wynosi 1.188.465,53 zł tj. 87,2 % planowanych rocznych wydatków. Do Wojewody 

Opolskiego zgłoszone zostały potrzeby finansowe stanowiące uzupełnienie brakujących 

środków na realizację zadań na IV kwartał 2013 roku w kwocie 270.000 zł.  
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Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 996.905 zł, 

a wydatkowano 602.402,14 zł, co stanowi 60,4 % planu w tej grupie. Na zaplanowane                  

w kwocie 366.095 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano              

253.289,89 zł, co stanowi 69,2 %.  

Wydatki w tym rozdziale związane z organizacją i koordynacją systemów 

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

podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego w innych państwa członkowskich Unii 

Europejskiej.  

W  I półroczu 2013 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego                  

w obszarze świadczeń rodzinnych zrealizowano: 

 sprawy i dokumenty wysłane do instytucji zagranicznej oraz otrzymane odpowiedzi na 

potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce – wpłynęło 1.833 sprawy             

a załatwione zostały 2.324 sprawy;  

 sprawy i dokumenty wysłane do instytucji zagranicznej oraz otrzymane odpowiedzi na 

potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą – jednostka 

otrzymała 2.398 sprawy, ostatecznie zakończonych zostało 2.147; 

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

wpłynęło i zostało załatwionych 28 spraw; 

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

25 spraw; 

 decyzje ustalające świadczenia rodzinne dla obywateli polskich – wydano i stały się 

prawomocne 1.725; 

 decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydano 194 decyzje 

prawomocne, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 224.114,00 zł; 

 wystawiono 36 tytułów egzekucyjnych, które prowadzone były w oparciu o ustawę                      

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego; 

 wystawiono 57 upomnień w postępowaniu egzekucyjnym; 

 wydano 39 decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 

 

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  

Plan finansowy na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające                 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został ustalony w kwocie    
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436.000 zł. Wydatkowano 292.556,60 zł, co stanowi 67,1 %. Zaangażowanie roczne 

wydatków wynosi 420.297,19 zł tj. 96,4 % planowanych wydatków.  Do Wojewody 

Opolskiego zgłoszone zostały potrzeby finansowe stanowiące uzupełnienie brakujących 

środków na realizację zadań od września do grudnia 2013 roku w kwocie 153.000 zł. 

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły           

332.458 zł, a wydatkowano 220.541,23 zł. Na zaplanowane w kwocie 103.542 zł wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych wykonano 72.015,37 zł.  

W I półroczu 2013 roku pracownicy ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez 

samorząd województwa sporządzili pełną dokumentację niezbędną do zakwalifikowania                           

i zakwalifikowali 25 dzieci do przysposobienia, w tym dzieci do adopcji międzynarodowej.           

W wyniku przeprowadzonego postępowania 32 rodziny zostały zakwalifikowane do pełnienia 

roli rodziców adopcyjnych. Pracownicy udzielili także pomocy 19 rodzicom w przygotowaniu 

wniosków do sądu o przysposobienie i gromadzenie stosownych dokumentów rodzicom. 

Ponadto przyjęto 74 osoby, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka, 

przeprowadzono 194 badania psychologiczne i 135 badań pedagogicznych kandydatów do 

przysposobienia dziecka. Wydano 36 opinii psychologicznych i 73 opinii pedagogicznych              

o kandydatach do przysposobienia dzieci. Sporządzono 38 wywiadów adopcyjnych.                    

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono 25 procedur zakończonych przysposobieniem  

(prawomocne postanowienie sądu), w tym 2 zakończone przysposobieniem 

międzynarodowym. Udzielono również 38 konsultacji postadopcyjnych, które obejmowały 

pomoc psychologiczną i pedagogiczną.  

Do Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego na potrzeby adopcji zgłoszonych 

zostało do 30 czerwca 2013 roku 13 dzieci z naszego województwa a do Centralnego Banku 

Danych zgłoszono 15 dzieci. Z kraju wpłynęło do naszego WBD 754 zgłoszenia dzieci. 

 
 

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 
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Rozdz. 85395 Pozostała działalność 

 

Wydatki na projekt systemowy zaplanowane zostały w kwocie 986.079,00 zł,                       

a wykonane w kwocie 190.163,07 zł, stanowi to 19,3 % planu rocznego. Zaangażowanie 

roczne planowanych do wydatkowania środków wynosi 623.714,21 zł tj. 63,2 % planu 

ogółem. Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż większość działań generujących 

koszty musiała zostać poprzedzona postępowaniami przetargowymi, które wymagają czasu, 

najdroższe i zarazem najważniejsze działania realizowane w projekcie, tj. szkolenia i studia 

podyplomowe trwają minimum kilka miesięcy, a płatność za nie następuje albo po                       

zakończeniu całości lub jak w przypadku studiów podyplomowych po zakończeniu 

1 semestru, a ten skończy się dopiero w grudniu 2013 r. 

Głównym celem projektu jest 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 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 są pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto                      

w zakresie  organizacji szkoleń  w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami 

będą przedstawiciele innych służb społecznych działających w regionie tj. policjanci, 

kuratorzy sądowi, pedagodzy, asystenci rodziny. 
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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 i innych służb 

społecznych 

W I półroczu 2013 roku zespół projektowy przygotował przedmiot zamówienia na 

organizację oraz przeprowadzenie cykli szkoleniowych oraz dostosował odpowiednie 

narzędzia rekrutacyjne tj. kartę zgłoszeniową i deklarację uczestnictwa w projekcie dla 

przewidzianych grup odbiorców. Wyłoniono również wykonawców w tym zakresie.  

W I półroczu 2013 r. rozpoczęły się cztery cykle szkoleniowe dla 57 pracowników jednostek 

pomocy i integracji społecznej. Są to szkolenia z zakresu asystenta rodziny (1 grupa 12 

osobowa), języka migowego na poziomie średniozaawansowanym (1 grupa 15 osobowa), 

mediacji rodzinnych na poziomie zaawansowanym (1 grupa 15 osobowa) oraz 

alternatywnych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym obejmujące 

podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych (1 grupa 15 osobowa). 

Rekrutacja na szkolenia prowadzona była przez pracowników ROPS. 

Do końca czerwca 2013 r. zakończyły się dwa z ww. cykli szkoleniowych tj.: „Mediacje 

rodzinne – poziom zaawansowany” i „Alternatywne metody komunikacji z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych”, 

które łącznie ukończyło 29 osób. 

Na zadanie zaplanowano wydatkowanie w 2013 roku – 319.681,40 zł  -  wydatkowano – 

48.622,95 zł, co stanowi 15,2 % planu rocznego. 

Zadania 2 – Studia  podyplomowe  

Do 30 czerwca 2013 roku oszacowano koszt przeprowadzenia 2 kierunków studiów tj. 

ekonomii społecznej i gerontologii społecznej. Personel projektu dostosował odpowiednie 

narzędzia rekrutacyjne tj. kartę zgłoszeniową i deklarację uczestnictwa do grupy odbiorców 

projektu. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie 

studiów i przygotowano końcowe  listy kandydatów na studia podyplomowe, których 

rozpoczęcie planowane jest od 31 sierpnia 2013 r.    

Na zadanie zaplanowano wydatkowanie w 2013 roku – 301.958,60 zł  -  wydatkowano – 

2.901,03 zł, co stanowi 1,0 % planu rocznego. 

Zadanie 4 – Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej                         

i powiatowych centrów pomocy rodzinie 

W I półroczu 2013 r. doradcy  udzielili łącznie  98 godzin  konsultacji z indywidualnego 

doradztwa specjalistycznego, z których 6 spotkań odbyło się w siedzibie ROPS w Opolu,                
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a 48 w siedzibie beneficjentów  dla łącznie 64 osób. Z doradztwa indywidualnego skorzystało  

51 instytucji pomocy i integracji społecznej tj. 49 ośrodków pomocy społecznej                            

i 2 powiatowe centra pomocy społecznej. W tym okresie odbyły się również 2 spotkania 

grupowe w siedzibie ROPS w Opolu, w ramach doradztwa grupowego nt. „Udzielania 

zamówień poniżej 14 tys. euro i powyżej 14 tys. euro w trybie ustawy PZP”. Liczba godzin 

doradztwa grupowego wyniosła łącznie 5 godz., w których uczestniczyło łącznie 10 osób.               

Z doradztwa grupowego skorzystało  6  instytucji pomocy i integracji społecznej tj. 4 ośrodki 

pomocy społecznej i 2 powiatowe centra pomocy społecznej.  

Budżet zadania wynosi  – 35.057,05 zł  -  wydatkowano – 11.751,53 zł, tj. 33,5 % 

zaplanowanych środków. 

 Zadanie 5 – Ewaluacja projektów systemowych OPS, PCPR 

Do 30 czerwca bieżącego roku pracownicy wykonali szacowanie badania 

ewaluacyjnego projektów systemowych PO KL Działanie 7.1 dla ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy społecznej na Opolszczyźnie. Przeprowadzono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę, z którym 

zawarta została umowa. Realizacja zadania zakończy się we wrześniu 2013 r. 

Na zadanie zaplanowano wydatkowanie w 2013 roku – 22.000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł.  

Zadanie 6 – Kampania informacyjno-promocyjna o zasięgu regionalnym 

Kampania składała się z następujących działań: 

 opracowanie, wydanie oraz upowszechnienie „Empowermentu” kwartalnika pracowników 

socjalnych Śląska Opolskiego, 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 2013 r. planuje się wydanie cztery edycje               

w nakładzie 500 szt. każda – opracowano 2 numery kwartalnika, wydano jeden a drugi 

numer zlecono wydanie wykonawcy; 

 wydania 4-stronicowych dodatków w NTO pt. „Integracja bez barier” oraz e-wydania na 

stronie www. Tematyka wkładki  dotyczy problematyki osób niepełnosprawnych, ale także 

innych grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

wydano 15 czterostronicowych bezpłatnych dodatków; 

  zorganizowanie pikniku 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 –                    

w pikniku wzięło udział około 300 osób; 
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 organizacja kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych      

a także zwalczania przemocy domowej wobec kobiet – w kwietniu w Narodowym 

Centrum Polskiej Piosenki w Opolu zorganizowano Galę Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych.  

Na ten cel ustalono limit w kwocie – 201.037,32 zł i wydatkowano 68.614,97 zł, tj. 34,1 % 

rocznego limitu. 

Zadanie 7 – Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

zjawisku wykluczenia społecznego 

Głównym celem niniejszego zadania jest przeprowadzenie działań zmierzających do 

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

przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. Realizacja 

zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 roku. 

Zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne mające na celu zapoznanie uczestników 

z dobrymi praktykami ES w zakresie szeroko pojętej aktywizacji i 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 będą do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji 

pozarządowych. Wizyty te mogą być dobrym przykładem partnerstwa w zakresie kreowania 

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

pomocy społecznej.   

Planuje się również 2 - dniowe seminarium dla przedstawicieli ops i pcpr oraz kadr 

prowadzących pracę z rodziną. Celem seminarium będzie wymiana doświadczeń oraz 

przedstawienie dobrych praktyk w zakresie rozwoju standardów usług pomocy i integracji 

społecznej. 

Na ten cel przeznaczono – 44.300,00 zł – wydatkowano 0,00 zł. 

 

Zadanie 8 -  Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej w regionie  

W ramach tego zadania odbędą się spotkania, których celem będzie upowszechnienie 

zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego dokumentu „Wieloletniego 

regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia                  

w regionie w latach 2013-2020”. Ponadto planuje się kampanię informacyjno-promocyjną,             

w ramach, której zrobione zostaną 4 reportaże telewizyjne promujące rozwój ekonomii 
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społecznej w regionie oraz przybliżenie zagadnień związanych z wyzwaniami i zagrożeniami 

demograficznymi, społecznymi oraz gospodarczymi Śląska Opolskiego. Reportaże będą 

emitowane w telewizji regionalnej. W I półroczu wyprodukowany został pierwszy reportaż pt. 

„Wędka zamiast ryby”. 

Na ten cel ustalono limit wydatków w kwocie – 37.135,80 zł – wydatkowano 7.055,69 zł, tj. 

19,0 %. 

Zarządzanie projektem 

 W ramach zadania opracowany został materiał do pierwszej edycji 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 – 77.190,50 zł, a wydatkowano 33.230,69 zł, co 

stanowi 43,1 % limitu. 

Koszty pośrednie  

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

księgowej oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne. 

Na ten cel zaplanowano 29.577,88 zł, wydano do 30 czerwca 2013 r. – 5.330,50 zł, tj. 18,0 % 

planu.  

Ponadto w styczniu br. opłacone zostało dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r. 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  pracowników 

zaangażowanych w realizację projektu systemowego PO KL 7.1.3. na lata 2011–2012 na 

łączną kwotę 12 655,71 zł, które rozliczone zostało we wniosku końcowym i zatwierdzone 

przez IP2. 

 

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 
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 W latach 2009 - 2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 

realizowany jest projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)               

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny, który wynosi w 

2013 roku 404.000 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 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 2013 rok wydatki w projekcie zaplanowano w wysokości 404.000 zł, wydatkowano 

zaś w I półroczu 171.825,20 zł, co stanowi 42,5 % 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 według stanu na 31 grudnia 2012 r. - 

wielowymiarowa analiza porównawcza opracowania na podstawie metody wzorca 

rozwoju (monitoring zjawiska), 

 ocena zasobów pomocy społecznej w województwa opolskiego w 2012 r.,  

 Adopcja w województwie opolskim, jako element systemu pieczy zastępczej – badanie 

regionalne  - opracowano problemy badawcze, przeprowadzono indywidualne wywiady 

pogłębione z ekspertami, przygotowano i rozesłano ankietę do ośrodków pomocy 

społecznej, rozpoczęto prace nad opracowaniem raportu z badania. 

W ramach funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu: 

 danych i wskaźników koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 
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 informacji związanych z przygotowaniem pakietów działań w ramach projektu opolskiej 

Specjalnej Strefy Demograficznej – udział w spotkaniach z przedstawicielami Centrum im. 

Adama Smitha, aktualizacja narzędzi w ramach realizowanego w tym zakresie projektu 

systemowego Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy. 

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.  

 

PROJEKT KONKURSOWY „Przemoc to Nie-Moc” 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75495 Pozostała działalność 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w 2013 r. realizuje projekt 

konkursowy „Przemoc to Nie-Moc” w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej”. 

Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa w kwocie 99.620 zł i z budżet 

samorządu województwa w wysokości 4.560 zł (wkład własny). Wydatkowano w I półroczu 

2013 r. 12.380,00 zł, co stanowi 11,9 % limitu rocznego. W maja 2013 r.  Wojewoda Opolski 

zawarł z Województwem Opolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu 

porozumienie w sprawie realizacji w 2013 r. rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków 

stosowania przemocy na terenie Opolszczyzny, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych 

wobec osób stosujących przemoc. 

W projekcie wyodrębniono dwa działania.  

W ramach działania 1 - kampania informacyjno-edukacyjna zrealizowano następujące 

zadania: 

 20 spektakli edukacyjno – profilaktycznych w 20 szkołach podstawowych w województwa 

dla uczniów klas 4-6, kolejne spektakle odbędą się po wakacjach; 

 przeprowadzono 6 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu 

medycznego szpitali oraz pogotowia po jednym na terenie wszystkich powiatów 

Opolszczyzny, spotkania dotyczyły zadań, które na służbę zdrowia nakłada 

znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym 
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uwzględnieniem wdrażania procedury „Niebieskiej Karty”. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, pozostałe spotkania zostały zaplanowane w II połowie 2013 roku.   

Na działanie planuje się wydać 52.500 zł, w I półroczu wydatkowano 12.380 zł.  

W ramach działania 2 – szkolenia – zaplanowano przeprowadzenie szkoleń pn. „Przyczyny 

zachowań agresywnych, jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych          

i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób 

doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci”                    

i „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w 

ramach zespołów interdyscyplinarnych” – szkolenia zostaną przeprowadzone w II półroczu 

bieżącego roku – na ten cele przeznaczono w projekcie 50.120 zł. 

Działanie 3 – związane jest z obsługą projektu – wydatki zostaną poniesione do końca 

bieżącego roku – zostały zaplanowane w kwocie 1.560 zł.               

 

PROJEKT KONKURSOWY „Trudne pytania” 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w  2013 r. realizuje projekt 

konkursowy „Trudne pytania”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych                

z problemowym i patologicznym hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi. 

W marcu 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na wyprodukowanie, przedstawienie 

do kolaudacji oraz przekazania przez TVP wraz z udzieleniem licencji dla cyklu pięciu filmów 

informacyjno – edukacyjnych  pt. „Trudne pytania” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

behawioralnym, tj. uzależnieniom od hazardu, w tym hazardu internetowego, pracoholizmu, 

siecioholizmu, seksoholizmu i kupnoholizmu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, TVP SA 

Oddział w Opolu, przekazała scenariusze 5 filmów wraz z przedstawieniem zebranych 

materiałów w stanie surowym produkcji tych materiałów, które zostały odebrane bez 

zastrzeżeń. 

Wydatki planowane to kwota 41.053 zł, z tego 39.000 zł stanowią środki z dotacji,               

a 2.053,00 zł środki własne samorządu. Do końca czerwca bieżącego roku wydatkowano 

16.321,20 zł, z tego 15.500 zł stanowiły środki z dotacji, a 821,20 zł środki własne 

samorządu. 

 



 

16 

ZADANIE – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Samorząd Województwa Opolskiego otrzymał w maju 2013 r. z budżetu państwa 

środki w kwocie 15.000 zł stanowiące dotację celową na zadania własne samorządu                     

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zadanie zostanie zrealizowane w październiku. Obecnie trwa postępowanie                        

o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie. 

 

 

 

Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  

 

Adam Różycki 

 

 

 

Opole, 19 lipca 2013 roku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


