
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Miejsce samorz ąąąądu województwa

w procesie rozwijania 

podmiotów ekonomii spo łłłłecznej



Podmiot Ekonomii Społecznej

Regulacje administracyjne

Działania lokalne (projekt  partnerstwa, NGO, in.)

Instrumenty wsparcia finansowego (POKL)

Strategie, programy krajowe/ 
regionalne



Dokumenty kluczowe dla rozwoju regionu



Podnoszenie jakości Ŝycia wśród mieszkańców regionu
szczególnie tych, którzy ze względu na trudną sytuację
Ŝyciową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić

podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą
uczestniczyć lub mają ograniczony udział

w Ŝyciu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Rozwój infrastruktury społecznej 
i ochrony zdrowia

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007 - 2013 ►

Strategia Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 ►

Oś priorytetowa 7. 

Wzrost toŜsamości 
i spójności społecznej regionu

6. cel strategiczny

Strategia Województwa 
Zachodniopomorskiego                    
w Zakresie Polityki Społecznej 
do roku 2015 ►



Statystyka pomocy spo łłłłecznej

(dane elementarne) 



Lata 
2004-2008

Liczba rodzin
Liczba osób 
w rodzinach

Ogółem
w tym 
na wsi

2004 97 707 39 916 309 217

2005 96 998 40 370 295 573

2006 103 671 41 346 298 092

2007 81 549 34 268 236 686

2008 75 503 31 864 209 721

Rodziny obj ęęęęte pomoc ąąąą spo łłłłecznąąąą
w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004 - 20 09

* Na podstawie sprawozdań MPiPS-03



W Województwie Zachodniopomorskim najczęstszą przyczyną korzystania  
z pomocy społecznej jest ubóstwo

2007 r. - 45 709 rodzin (w tym 20 496 na wsi)

- 140 371 osób w rodzinach 

8,29 % ogółu mieszkańców województwa
56,00 % osób objętych pomocą społeczną

2008 r. - 39 734 rodzin (w tym 17 400 na wsi)

- 116 483 osób w rodzinach                                                   
6,88 % ogółu mieszkańców województwa

53,00 % osób objętych pomocą społeczną
* Na podstawie sprawozdań MPiPS-03



Klienci pomocy społłłłecznej – ogółłłłem
Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach

ogółłłłem w tym 
na wsi

Szacowana liczba klientów 
pomocy społecznej w2009 r. 

75 988 36 518 207 453

w tym przyznanej z powodu bezrobocia 36 662 18 698 112 994

Szacowana liczba klientów 
pomocy społecznej w2010 r

74 828 36 343 205 388

w tym przyznanej z powodu bezrobocia 35 910 18 365 114 539 



Przyj ęęęęte załłłłoŜŜŜŜenie wyj śśśściowe:

Ubóstwo rozumiemy jako
złoŜone zjawisko społeczne, 

wymagające interdyscyplinarnego podejścia, 
zintegrowania działań we wszystkich jego wymiarach: 

ekonomicznym, społecznym i politycznym



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Filozofia planowania strategicznego w obszarze 
polityki spo łłłłecznej

(inspiracje, obserwacje, wnioski…)



• śaden polski rząd po 1989 r. nie zajmował się serio problemem 
ubóstwa;

• śadna partia polityczna nie deklarowała walki z ubóstwem w swym 
programie wyborczym;

• Rozwiązania prawne w zakresie pomocy społecznej mają doraźny 
charakter - nie rozwiązują całościowo kwestii ubóstwa;

• Metody walki z ubóstwem nie mogą opierać się wyłącznie na 
świadczeniach pienięŜnych. Pieniądz to środek wymiany. Rzecz 
idzie o szeroką integrację społeczną, inkluzję w obszarach rynku 
pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowia i edukacji;

• (…) Ubóstwo – hamulcem rozwoju .

Wniosek: 

Inicjatywa Programu powinna wyj śćśćśćść z do łłłłu

ŹŹŹŹród łłłło: „Projekt Narodowego Planu Walki z Ubóstwem na la ta 2009 – 2010”
Prof. dr hab. Julian Auleytner - Prezentacja



Rola podmiotów administracji publicznej:

• Przygotowanie fundamentu – systemowa identyfikacja problemów 
w regionie (� strategie, plany działania, priorytety, fundusze) 

• Subsydiowanie projektów inicjowanych przez podmioty społeczne

• Włączanie się w partnerstwa lokalne, promocja dobrych praktyk

• Monitorowanie zmian (ewaluacja programów, strategii itp.)

obserwacja, stymulacja, (kultywacja)



Rola podmiotów spo łłłłecznych:

• Działanie na gruncie zidentyfikowanych lokalnie potrzeb 
(na przygotowanym fundamencie strategii, planów, priorytetów) 

• Dostarczanie wiedzy o nowych zjawiskach, potrzebach, problemach

• Inicjowanie partnerstw lokalnych

animacja, aktywizacja, integracja



Zadania samorządów  ►

UE, samorządy, fundacje   ►

Zadania NGO, grup, liderów  ►
Działania lokalne 

Instrumenty subsydiowania

Strategie, plany, programy



Co przed nami?...

1. PodąŜać za misją pracy socjalnej (zmiana!)

2. Budować pomost między teorią a praktyką

3. Tworzyć parytetowy „układ sił” słuŜb społecznych

4. Przekonywać (wszystkich!) do powaŜnego traktowania KS

5. Uczyć się od najlepszych ...



�Profesjonalizacja i budowanie wizerunku s łłłłuŜŜŜŜb spo łłłłecznych 
/Pracownika Socjalnego/

�Upowszechnianie i promocja nowatorskich rozwi ąąąązańńńń
i metod w obszarze spo łłłłecznym i socjalnym
- asystent rodzinny, pedagog rodzinny, CAL, Streetworking, ETR,      
mediacja, KGR, in.; ekonomia społeczna (środowisko)

�Budowanie sieci wspó łłłłpracy na poziomie regionu: 
- cyfrowej; ułatwienia w przekazywaniu informacji, agregowaniu danych; 
- organizacyjnej i merytorycznej; wspieranie Partnerstw na wszystkich     
poziomach aktywności;



�Diagnoza stanu oraz identyfikacja problemów w obszara ch 
polityki spo łłłłecznej
- powołanie Obserwatorium Integracji Społecznej 
- współpraca z uczelniami wyŜszymi w Szczecinie 

�Debata nad stanem Kapita łłłłu Spo łłłłecznego regionu 

�Aktualizacja Strategii Województwa Zachodniopomorskie go 
w dziedzinie polityki spo łłłłecznej do roku 2015

�Dystrybucja informacji o problemach polityki spo łłłłecznej 
(w tym pracy socjalnej) – Biuletyn Integracji Spo łłłłecznej 
Województwa Zachodniopomorskiego 



� Zadbanie o nale ŜŜŜŜne miejsce w systemie s łłłłuŜŜŜŜb spo łłłłecznych 
– dla organizacji III sektora

- Aby móc się rozwijać... - jeśli nie masz konkurencji, powinieneś ją
sobie wymyślić

- Wszystko co niepubliczne, ma tendencję do bycia dwa razy tańsze 
niŜ publiczne

/Milton Friedman/

- I, II sektor – wykonuje to, co jest nakazane prawem 

- III sektor – wykonuje to, co nie jest zakazane prawem 

Czy warto?...



Przedsi ęęęębiorczo śćśćśćść – drog ąąąą wychodzenia z ubóstwa

(Poszukiwania dobrych praktyk w regionie…)



WIOSKI TEMATYCZNE

Autor i Animator projektu – dr Wac łłłław Idziak

• Miejscowość popegeerowska

• Wspólny temat (specjalizacja) Ŝycia społecznego 

• Oferta turystyczna
• Przedsi ęęęębiorczo śćśćśćść:

indywidualna � rodzinna � sąsiedzka � wspólnotowa

www.wioskitematyczne.org.pl



�Tworzenie wsi tematycznej zakłada interwencję w system 
społeczny wsi

�Kształtuje przestrzeń do uczenia się i zarabiania 

�Jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia mieszkańców wsi 
w obszar gospodarki opartej na wiedzy

�W ramach projektu testowane są nowe obszary zarobkowania 
związane z tzw. ekonomią opartą na emocjach oraz nowe formy 
szkoleń i pracy 



Sierakowo S łłłławieńńńńskie – „Wioska Hobbitów”

Gra terenowa „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, pokazy sztuki kowalskiej 
w „Kuźni Krasnoludów”, wizyta w „Karczmie Trolla”, imprezy i szkolenia dla firm, 
szkół, osób prywatnych (Karczma „Pod Rozbrykanym Kucykiem”), noclegi 
w Wiosce Hobbitów

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Hobbiton”

Iwęęęęcino – „Wioska Ko ńńńńca ŚŚŚŚwiata”

Odkrywa tajemnice Nieba, Piekła i Czasu…, „Podwórzec Czasu” - zabawa  
z planetami, nauka o czasie, wykonanie zegara, układanie puzzli - „Niebo 
i Piekło”, „Kuchcikowo” - przyrządzanie i degustacja przysmaków, „Galeria pod 
Kogutem”: „Przytulaki” – nauka szycia pluszowych zabawek, wyrób dekoracji, 
ekologicznych toreb, origami, „Niebo na Końcu Świata” – prezentacja 
i obserwacje astronomiczne, spływy kajakowe rzekami: Bagienna i Grabowa, 
Unieść, Wieprza

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino



Dąąąąbrowa – „Wioska Zdrowego śśśśycia”

Ruch na „Wesołej Łączce”, poznawanie zwierząt duŜych i małych…

Projekt realizowany przez Gospodarstwo agroturystyczne „Wesoła Łączka”

Paproty - „Wioska Labiryntów”

MoŜna zgubić się w wierzbowych labiryntach i odnaleźć przy wypalaniu Ŝywych 
form z wikliny…

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Pradoliny Grabowej

Podgórki - „Kraina Bajek i Rowerów”

Bajkowe trasy i crossy rowerowe, dla chętnych – wizyta w edukacyjnej 
„Zagrodzie Hanki i Rumcajsa” lub zajęcia artystyczne w bajkowym świecie

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju SOSW i Wsi Podgórki „Razem w Przyszłość”





PRACA W POSAGU

model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi

Projekt Partnerstwa w składzie:

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2. WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

3. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBit
Polska Sp. z o.o.

4. Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego

5. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego 



Cele projektu:
1. ułatwianie wychodzenia z bezrobocia osobom napotykającym 

trudności z powrotem na rynek pracy, 
2. promowanie otwartego rynku pracy dla wszystkich, 
3. stworzenie kompleksowego systemu powiązań powiatowej i gminnej 

pomocy dla rodzin zagroŜonych dziedziczeniem bezrobocia. 

ZałłłłoŜŜŜŜenia projektu:
• integracja działań róŜnych instytucji;
• integracja róŜnych instrumentów integracji i pomocy społecznej;
• oparcie działań na środowisku i zasobach lokalnych;
• zogniskowanie działań na całej rodzinie, a takŜe na jej otoczeniu;
• wzajemna kontraktacja zobowiązań;
• oparcie systemu o partnerstwo lokalne, zdolne nim zarządzać, monitorować

i ewaluować;
• wdroŜenie standardu, w którym jeden animator ma pod opieką maksymalnie 

5 rodzin



Wskaźźźźniki zaanga ŜŜŜŜowania i sukcesu projektu:

529 uczestników (367 członków rodzin bezrobotnych, powyŜej 16 
r.Ŝ.)

21 Animatorów Pracy
55 Kolegów Doradców 
5 Operatorów Informacji 

81 przedstawicieli Partnerów Społecznych 

151 uczestników projektu znalazło zatrudnienie 
(zakładana liczba – 40)

Zmiana modelu pomocy społecznej oraz reintegracji zawodowej i społecznej, 
wobec beneficjentów z bezrobociem dziedziczonym 

wszystkich członków rodziny zamiast jednej osoby, zakończyła się sukcesem. 
Uczestnicy przez wiele lat nie podejmowali aktywności zawodowej, 

pomimo starań lokalnych instytucji…



Mimo doskona łłłłych praktyk w regionie…

• Brak narzędzi do systemowej diagnozy województwa

• Brak środków na działania analityczno-badawcze

• „Wiek” województwa i społeczności regionu

• Brak toŜsamości kulturowej (spójności) mieszkańców

• Środowiska wiejskie Ŝyjące ze stygmatem PGR-u

• Wyniki edukacyjne (wykluczenie młodzieŜy, „ucieczki”
najzdolniejszych uczniów/studentów)

• Rozległość terytorialna 



Nowe narz ęęęędzia programowania…



Obserwatorium Integracji Spo łłłłecznej

Projekt: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach 
Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji 
społecznej Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna PO KL

finansowany ze środków EFS, 
realizowany przez instytucje centralne:

→ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

→ Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

→ Instytut Rozwoju SłuŜb Społecznych.



Cel g łłłłówny Projektu (MPiPS):

Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji 
działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na poziomie 

samorządowym i centralnym.

Cel dzia łłłłania Obserwatorium (OIS):

Monitorowanie i ocena efektywności działań w zakresie integracji 
i pomocy społecznej prowadzonych w regionach.

OIS – wsparcie kadrowo-merytoryczne Regionalnych Ośrodków Polityki 
Społecznej w zakresie tworzenia pionów analityczno-badawczych.



Rozpoczęcie działalności Obserwatorium Integracji Społecznej        
w Województwie Zachodniopomorskim zbiega się z przygotowaniami 

do roku 2010 –
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 

Priorytetowe zadania OIS w 2010 r. - monitoring i aktualizacja „Strategii 
Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej 
do Roku 2015” pod kątem przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. 



Podsumowując…

W świetle faktów (liczb), rezultatów dotychczasowych praktyk w sferze 
polityki i pomocy społecznej, a takŜe prawa kaŜdego człowieka 
do godnego Ŝycia, naleŜy stwierdzić, Ŝe najbardziej skuteczne 
w przywracaniu godności Ŝycia są działania:

inicjowane oddolnie 

oparte na aktywności osób potrzebujących pomocy

realizowane w Partnerstwach

wspierane (rozumiane) przez Samorząd 



Za uwagę dziękuje... 

Dorota Rybarska – Jarosz
p.o. Dyrektora

Regionalnego O śśśśrodka Polityki Spo łłłłecznej
UMWZ w Szczecinie


