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• …zróżnicowanie lokalnej i regionalnej sytuacji 
społecznej jest racją bytu zdecentralizowanej 
polityki społecznej, regionalnych ośrodków 
pomocy społecznej jako jej kreatorów na 
poziomie regionu oraz promotorów 
innowacji, a także – w przyszłości – 
Obserwatoriów Integracji Społecznej jako 
komórek systematycznie monitorujących i 
badających lokalne polityki, programy i 
projekty społeczne. 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy 
społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, 
IRSS, 2009 
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Źródło: B. Kowalczyk, Pomoc społeczna jako instytucja, s. 33, ze zmianami 

Struktura organizacyjna 
samorządowej pomocy społecznej 
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Regionalne Ośrodki w ups 

• Wśród JOPS ups wymienia m.in. regionalny 
ośrodek polityki społecznej 

• Zadania pomocy społecznej w województwach 
samorządowych wykonują jednostki 
organizacyjne – regionalne ośrodki polityki 
społecznej 

• Uwaga! O ile OPS-y i PCPR-y mają w nazwie 
„pomoc” społeczną lub rodzinie, to w nazwie 
ROPS mamy „politykę społeczną” 

 



Zadania województwa samorządowego w zakresie 
pomocy społecznej (podstawa: ups) 

1. Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii 
wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej….;  

2. Organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych 
szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr 
pomocy społecznej;  

3. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie 
regionalnych programów pomocy społecznej wspierających 
samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego 
zjawiska;  

4. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązao w zakresie 
pomocy społecznej; 

5. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej;  



6. prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w 
całodobowych placówkach opiekuoczo-wychowawczych na 
terenie województwa; *uchylony przez ustawę o wspieraniu rodziny…, zadanie 

przeniesione do zakresu zadao wojewody: „rejestr wolnych miejsc…”+ 

7. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu 
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

8. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na 
podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z terenu 
województwa *Uwaga: zmiana z 2011, bilans zastępuje ocena zasobów zastępuje 

bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej]; 

9. utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki 
społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 
pracowników. 

Zadania województwa samorządowego w zakresie 
pomocy społecznej (podstawa: ups), cd. 



1. Zadania własne 
1) prowadzenie  interwencyjnych ośrodków  preadopcyjnych  i  

regionalnych  placówek opiekuoczo-terapeutycznych;   

2) opracowywanie  programów  dotyczących wspierania  rodziny  i  
systemu  pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii 
rozwoju województwa;  

3) promowanie nowych rozwiązao w zakresie wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej;  

4) sporządzanie  sprawozdao  rzeczowo-finansowych z zakresu 
wspierania  rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie….  

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
1) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych 

Zadania województwa samorządowego w zakresie 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej (podstawa: u. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 



1. opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązao w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie oraz ramowych programów 
oddziaływao korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie; 

4. organizowanie szkoleo dla osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Zadania województwa samorządowego w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (podstawa: 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 



Zadania województwa samorządowego w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej ON (podstawa: 

ustawa o rehabilitacji…) 
1. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów 

dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz 
pomocy w realizacji zadao na rzecz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych; 

2. opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej 
działalności; 

3. dofinansowanie robót budowlanych … dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

4. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów 
aktywności zawodowej; 



Zadania województwa samorządowego w 
zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

ON (podstawa: ustawa o rehabilitacji…) 

5. współpraca z organami administracji rządowej oraz 
powiatami i gminami w realizacji zadao 
wynikających z ustawy; 

6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i 
fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

7. opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, 
w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne. 

 



Podstawy prawne ROPS -  przykład 1 

Źródło: Statut ROPS Katowice 



Podstawy prawne ROPS -  przykład 2 

Źródło: Statut ROPS Białystok 



ROPS wyodrębnione organizacyjnie 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w 
regionach, IRSS, 2009 



ROPS w urzędach marszałkowskich 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy 
społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, 
IRSS, 2009 



Liczba osób zatrudnionych w ROPS 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy 
społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, 
IRSS, 2009 



Liczba osób zatrudnionych w 
dużych ROPS 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy 
społecznej. Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, 
IRSS, 2009 



Komórki organizacyjne ROPS 

*Koordynacja zabezpieczenia społ. UE+ 



Komórki organizacyjne ROPS cd. 



Komórki organizacyjne ROPS cd. 



Najważniejsze sprawy, którymi zajmował się ROPS w  
drugiej połowie 2008r.  

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. Analiza 
dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 



Najważniejsze sprawy, którymi zajmował się ROPS w  
drugiej połowie 2008r. cd.  

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. Analiza 
dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 
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Wojewódzka strategia w zakresie 
polityki społecznej 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. 
Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 

integralna częśd strategii 
rozwoju województwa 
obejmującej w 
szczególności programy: 
1) przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu, 
wyrównywania 
szans osób 
niepełnosprawnych, 2) 
pomocy społecznej, 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 3) 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi - po 
konsultacji z powiatami 



Wojewódzka strategia w zakresie polityki 
społecznej – przykład woj. śląskiego 

• Komitet ds. WSPS (przewodniczącym był Marszałek 
województwa) wyznaczał kierunki prac nad Strategią 
oraz powołał sześd tematycznych zespołów 
zadaniowych ds.: 

– przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

– kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr służb pomocy 
społecznej, 

– wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 

– profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieo, 

– polityki prorodzinnej, 

– bezpieczeostwa publicznego. 

 



Skład zespołów zadaniowych przygotowujących 
śląską WSPS – różnorodnośd interesariuszy 



Skład zespołów zadaniowych przygotowujących 
śląską WSPS – różnorodnośd interesariuszy 



Struktura SPS woj. Śląskiego 2006-2020 

Cele strategiczne 

Komentarz RSz: Charakterystyczna jest bardzo rozbudowana diagnoza, 
priorytety i cele strategiczne są podobnie i ogólnie sformułowane  



Wybrane cele strategiczne i kierunki działao SPS woj. śląskiego 

Komentarz RSz: Cele i kierunku działao są 
sformułowane podobnie i ogólnie, brak 
wyszczególnienia wskaźników osiągnięcia celów 



Organizowanie 
szkolenia 

zawodowego kadr 
pomocy społecznej 

Źródło: strony ROPS w Krakowie 



Organizowanie 
szkolenia 

zawodowego kadr 
- projekt 

systemowy PO KL 

Źródło: strony ROPS w Krakowie 



Regionalne 
programy 
pomocy 

społecznej 

Źródło: strony ROPS w Krakowie 



Bilans potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej 

• Funkcja informacyjna - dostarczanie niezbędnych 
danych dotyczących przede wszystkim potrzeb 
związanych z zabezpieczeniem środków finansowych 
na pomoc społeczną 

• Funkcja diagnostyczna - pozwala zidentyfikowad 
główne problemy społeczne występujące w 
województwie, ustalid priorytetowe potrzeby, 
pozwala opracowywad  i uaktualniad wojewódzką 
strategię… *polityki społecznej+, jak i wspierad 
wdrażanie lokalnych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. 
Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 



Bilans potrzeb - zawartośd 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. 
Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 



Bilans potrzeb – zawartośd cd. 

Źródło: J. Staręga-Piasek i in. Bilans potrzeb pomocy społecznej. 
Analiza dotychczasowej praktyki w regionach, IRSS, 2009 



Znaczenie bilansu potrzeb dla 
wdrażania priorytetu VII PO KL 

Źródło: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  



Bank danych o wolnych miejscach w 
całodobowych placówkach o.-w. – przykład 1 



Bank danych o wolnych miejscach w 
całodobowych placówkach o.-w. – przykład 2 



ROPS w projektach systemowych PO KL 

Źródło: Zasady 
przygotowania, realizacji i 
rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej  



Projekty ROPS i zadania 
ewaluacyjne 

• W 2010 i 2013 roku elementem projektu 
systemowego regionalnych ośrodków polityki 
społecznej będzie przeprowadzenie ewaluacji 
projektów systemowych ośrodków pomocy 
społecznej oraz powiatowych centrów 
pomocy rodzinie, na podstawie  Założeo do 
ewaluacji  projektów systemowych w 
Działaniu 7.1., przygotowanych przez 
Instytucję Zarządzającą PO KL. 



Projekt systemowy Koordynacja na rzecz 
aktywnej integracji (1.16) 

• Wybrane cele: 
– Wypracowanie i wdrożenie narzędzia bilans potrzeb pomocy 

społecznej, które pozwoli ocenid efektywności działao z tego zakresu. 
Stworzenie bazy danych o podmiotach pomocy społecznej. 

– Stworzenie i usytuowanie w strukturze ROPS obserwatoriów integracji 
społecznej, a także zatrudnienie i odpowiednie przeszkolenie ich kadr. 

– Periodyczne szkolenia dla pracowników zajmujących się 
specjalistycznym doradztwem w ROPS. 

– Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 

– Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej na 
różnych poziomach administracji- zwłaszcza w zakresie monitorowania 
i oceny efektywności działao, a także prognozowania sytuacji w 
obszarze polityki społecznej 

 


