
Środki unijne jako wsparcie 

w rozwoju polityki społecznej

Katowice, 11 czerwca 2019 r.



GŁÓWNE CELE I ZADANIA 

REGIONALNYCH OŚRODKÓW POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

• Zapewnianie pracownikom pomocy i integracji społecznej

dostępu do szkoleń zawodowych.

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców regionu.

• Koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej.

• Tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie

pomocy społecznej, wspieranie merytoryczne organizacji.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W ROPS 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 



„SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR 

SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny
pieczy zastępczej poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i superwizji.

Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy: województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie – regionalne ośrodki polityki społecznej

Źródło finansowania: PO WER, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki

i edukacji, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Wartość projektu: 4 929 780,75 złotych, w tym dla województwa śląskiego: 2 407 605,50 złotych,

tj. 49% całości budżetu

Termin realizacji:  1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2020 r. 



Instytucje realizujące zadania 
w obszarze wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej

asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, 
wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, terapeuci, 

opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby 
pracujące z rodziną

organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 
pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka

ośrodki adopcyjne, regionalne placówki opiekuńczo-
terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne

pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Inne służby pracujące z dziećmi 
i rodzinami 

wymiar sprawiedliwości (m.in. sędziowie i kuratorzy)

system oświaty (m.in. pedagodzy, psychologowie szkolni, 
wychowawcy)  

służba zdrowia (lekarze, pielęgniarki środowiskowe)

inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami 
biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę 

zastępczą i z rodzinami adopcyjnymi

ADRESACI PROJEKTU

GMINA

POWIAT

SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA

WOJEWÓDZTWO



ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

• 6 bloków tematycznych z zakresu m.in.
bezpośredniej pracy z dzieckiem, rodziną,
budowania lokalnych systemów wsparcia,
regulacji prawnych, zarządzania

• 44 tematy szkoleniowe, w tym wielomodułowe
cykle

• 1 888 godzin dydaktycznych zajęć

• 82 grupy szkoleniowe

• 469 godzin superwizji tj. 129 spotkań

• 1 019 uczestników projektu



SZKOLENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W II POŁOWIE 2019 r.

Zespół ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

(32) 730 68 84

szkolenia_power@rops-katowice.pl

https://rops-katowice.pl/szkolenia-po-wer/

 Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej

 Narzędzia i metody diagnozy rodziny

 Wsparcie w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym

 Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży

 Praca z rodzina dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny

 Praca z dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

 Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych

 Uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień

 Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny

 Kontrola zarządcza w praktyce

 Zagadnienia prawa pracy w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej

mailto:szkolenia_power@rops-katowice.pl
mailto:kjaworska@rops-katowice.pl
mailto:kjaworska@rops-katowice.pl


„KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ 

WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

Cel projektu: zwiększenie kooperacji oraz współpracy pomiędzy

instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych

polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia

społecznego i zwalczania ubóstwa.

Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa

Śląskiego

Źródło finansowania: PO WER, II.Efektywne polityki publiczne dla

rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Partnerzy: województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie

Wartość projektu: 9 966 995,50 zł w tym dla województwa śląskiego: 3 919

391,30zł

Termin realizacji:  kwiecień 2018 r. – marzec 2021 r. 



Łącznie 150 JST

• Gminy miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców

• Gminy miejsko – wiejskie

• Gminy wiejskie

MAKROREGIONALNE PROJEKTY PARTNERSKIE ETAPY PROJEKTU

 Faza I (12 miesięcy) – opracowanie 

modelu kooperacji

 Faza II (18 miesięcy) – przeprowadzenie 

testów modelu kooperacji na terenie 20 

powiatów i 30 gmin makroregionu

 Faza III (3 miesiące) – podsumowanie 

testów modelu kooperacji

 Faza IV (3 miesiące) – działania 

edukacyjne w stosowaniu rezultatów 

na terenie kraju



ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

• Opracowanie raportu „Diagnoza stanu oraz warunków

i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz

włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich

powyżej 20 tys. mieszkańców”.

• Podpisanie 50 porozumień o współpracy (20 powiatów i 30

gmin)

• Opracowanie MODELU KOOPERACJE 3D – obecnie

trwa faza pilotażu

• Przeprowadzenie 20 spotkań konsultacyjnych

• Zorganizowanie 4 regionalnych konferencji edukacyjnych

i 34 szkoleń międzysektorowych

• Objęcie wsparciem merytorycznym i coachingiem pracowników

socjalnych sygnatariuszy porozumienia



Zespół ds. projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

(32) 730 68 84 i 85

kooperacje@rops-katowice.pl

https://rops-katowice.pl/kooperacje-3d/

DZIAŁANIA W RAMACH PILOTAŻU

Wsparcie w budowaniu 

i funkcjonowaniu partnerstw 

Eksperci 

ds. modelu

Animatorzy 

partnerstw

Wsparcie

w organizacji 

spotkań 

inicjujących 

i kolejnych PZK

Coaching dla 

pracowników 

socjalnych

Warsztaty 

kooperacyjne

Inne – w zależności 

od zgłaszanych 

potrzeb

Szkolenia 

podnoszące 

kompetencje

Superwizja dla 

ZZK

mailto:kooperacje@rops-katowice.pl
mailto:kjaworska@rops-katowice.pl
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WSPARCIE USŁUG ADOPCYJNYCH

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

NA LATA 2014-2020



„KOORDYNACJA I ROZWÓJ USŁUG ADOPCYJNYCH’
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

• Uczestnicy: publiczne i niepubliczne ośrodki adopcyjne, instytucje
zaangażowane w proces adopcji, rodzice adopcyjni, kandydaci na rodziców
adopcyjnych, dzieci przysposobione i zgłoszone do przysposobienia.

• Cel projektu: zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do 31.12.2018 r. przyjaznych dziecku 
ponadstandardowych działań w procesie adopcji. 

• Wartość projektu: 4 800 00,00 złotych 

• Termin realizacji:  1 styczeń 2016 r. – 31 grudzień 2018 r. 



UCZESTNICY PROJEKTU OBJĘCI WSPARCIEM
do dnia 31.12.2018 r.

• 357 dzieci przysposobionych

• 319 dzieci zgłoszonych do adopcji 

• 334 rodziców adopcyjnych

• 397 kandydatów na rodziców 
adopcyjnych

• 450 pracowników ośrodków 
adopcyjnych i innych instytucji 
zaangażowanych w proces adopcji



PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA 

PROJEKTOWE
do dnia  31.12.2018 r.

• Szkolenia dla pracowników ośrodków 
adopcyjnych i instytucji zaangażowanych w 
proces adopcji: 568 godzin

• Warsztaty dla kandydatów i rodziców 
adopcyjnych: 548 godzin

• Zajęcia wspomagające dla dzieci przebywających
w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej:
151 godzin

• Pikniki: 7 pikników, w których udział wzięło 
ok. 1 700 osób

• Konsultacje medyczne: 308 dzieci

• Diagnoza i terapia SI: 1 084 godziny

• Psychoterapia: 399 godzin



„W STRONĘ RODZINY – WSPARCIE USŁUG 

ADPCYJNYCH”

• Uczestnicy: publiczne i niepubliczne ośrodki adopcyjne, instytucje zaangażowane w proces
adopcji, rodzice adopcyjni, kandydaci na rodziców adopcyjnych, dzieci przysposobione
i zgłoszone do przysposobienia.

• Cel projektu: przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do
przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do
31.12.2021 r. kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych,
terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu
deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

• Wartość projektu: 4 650 00,00 złotych 

• Termin realizacji:  1 styczeń 2019 r. – 31 grudzień 2021 r. 



GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

• Specjalistyczne wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci

• Szkolenia dla rodziców i kandydatów na rodziców adopcyjnych  oraz pracowników 
ośrodków adopcyjnych i innych  instytucji zaangażowanych w proces adopcji

• Organizacja kursów i turnusów terapeutycznych dla dzieci

• Kampania społeczna i publikacje informacyjne dotyczące m.in.: procesu adopcji, 
zaburzeń neurorozwojowych, FAS/FASD i innych

• Organizacja pikników integracyjnych itp.

Zespół ds. projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług 

adopcyjnych”

(32) 730 68 84 

oa@rops-katowice.pl

https://rops-katowice.pl/woa-katowice.pl/

mailto:kooperacje@rops-katowice.pl
mailto:kjaworska@rops-katowice.pl
mailto:kjaworska@rops-katowice.pl


POZOSTAŁE PROJEKTY 

REALIZOWANE PRZEZ ROPS

EKONOMIA SPOŁECZNA

KRAJOWA SIEĆ REINTEGRACJI



„WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA – KOORDYNACJA 

SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

Cel projektu: wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej przez koordynację i realizację
Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Grupa docelowa:

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jednostki samorządu terytorialnego.

Podmioty ekonomii społecznej.

Biznes.

Wartość projektu: 2 000 160,00 zł.

Termin realizacji:  styczeń 2018 r. – grudzień 2020 r. 



Budowanie 

marki 

ekonomii 

społecznej

Sieciowanie 

ośrodków 

wsparcia 

ekonomii 

społecznej

Wsparcie współpracy 

i rozwoju ekonomii społecznej

DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

W ZAKRESIE 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 
zakresie ekonomii społecznej 



„KRAJOWA SIEĆ REINTEGRACJI – WZMOCNIENIE INSTYTUCJI 

ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO W DZIAŁANIACH POLITYKI 

SPOŁECZNEJ WOBEC WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO” 

Uczestnicy: 6 województw, w tym śląskie (za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej)

Cel projektu: wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegra-
cyjnych – opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarzą-
dowych – zmierzających do rozszerzenia zakresu tematycznego zajęć w CIS i KIS.

Lider: Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS,

Partner: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warzsawie

Wartość projekt: 4 393 900,99 złotych 

Termin realizacji:  1 marca 2017 r. – 29 luty 2020 r. 

DZIAŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

(32) 730 68 83 i 87 

des@rops-katowice.pl

https://es.rops-katowice.pl/

mailto:kskowron@rops-katowice.pl


PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU: 

 Projekt szkoleniowy z zakresu wdrażania deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej

 Projekt szkoleniowy dla kluczowych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

 II edycja projektu szkoleniowego dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Karolina Jaworska – Supernak 

Dział ds. Projektów i Współpracy 

(32) 730 68 84

kjaworska@rops-katoiwce.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.
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