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Streszczenie 

W drugiej połowie 2022 roku Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na zlecenie Województwa 

Lubuskiego zrealizował badanie pod nazwą Diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług 

społecznych w województwie Lubuskim. Cele badania koncentrowały się na 

scharakteryzowaniu stanu usług społecznych w regionie, identyfikacji deficytów i potencjałów 

w zakresie ich świadczenia, ustaleniu obecnego i przyszłego zapotrzebowania oraz 

wyznaczeniu kierunków i form interwencji publicznej służących zwiększeniu dostępności usług 

społecznych i podniesieniu ich jakości. 

Do realizacji tych celów wykorzystano zarówno dane wtórne (analiza dokumentarna, analiza 

danych zastanych), jak i dane pierwotne (badanie ankietowe z udziałem kadry zarządzającej 

OPS i PCPR, wywiady pogłębione z udziałem głównych uczestników procesu organizowania 

i realizacji usług społecznych w regionie). Weryfikacji i uzupełnieniu zebranych informacji 

posłużyły warsztaty diagnostyczno-strategiczne zrealizowane w 12 powiatach województwa 

lubuskiego. Uczestniczyli w nich interesariusze systemu usług społecznych (przedstawiciele 

usługodawców i usługobiorców). Proces zbierania danych zamykały regionalne warsztaty 

diagnostyczno-strategiczne - spotkanie z udziałem osób reprezentujących kluczowe instytucje 

regionalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz reprezentantów sektora 

społecznego. 

Charakterystyka stanu usług społecznych w województwie lubuskim  

Jednostką odpowiadającą na poziomie regionalnym za koordynację działań w zakresie 

organizacji usług społecznych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (z ramienia 

samorządu województwa lubuskiego). Natomiast na poziomie lokalnym system usług 

społecznych organizują powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. PCPR 

realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji 

społecznej oraz zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnościami, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym 

i dysfunkcjonalności rodzin. Z kolei OPS jest jednostką organizacyjną gminy. Usługi społeczne, 

które realizuje to przede wszystkim: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; 

wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; usługi asystenckie 

wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami; 

integracja seniorów ze społecznością lokalną. Przeprowadzone badania wykazały, że usługami 

stosunkowo najmniej dostępnymi są: usługi oparte na nowoczesnych technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze (świadczone przez 20% 

gmin); usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu 

z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe 

(świadczone przez 11% gmin); usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door 

dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (świadczone przez 9% gmin). 
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Zdecydowana większość jednostek pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego 

realizuje świadczy usługi społeczne wyłącznie samodzielnie. Jedynie 30% PCPR i OPS (28 z 94 

jednostek) zleca realizację części lub całości poszczególnych zadań podmiotom zewnętrznym. 

Typy usług społecznych, które realizują podmioty zewnętrzne najczęściej dotyczą opieki nad 

osobami starszymi i z niepełnosprawnościami (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych 

i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu zamieszkania). 

W około 75% gmin województwa lubuskiego, poza OPS i PCPR usługi społeczne świadczą 

także inne typy usługodawców. Są to przede wszystkim podmioty prywatne (w 36,6% gmin) 

oraz organizacje pozarządowe (w 35,4% gmin). 

Kategoriami mieszkańców regionu objętymi usługami społecznymi są przede wszystkim 

seniorzy (w tym samotne osoby starsze) i osoby z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz 

tych grup realizują wszystkie jednostki pomocy społecznej w województwie. Blisko 60% 

podmiotów świadczy usługi społeczne na rzecz osób przewlekle chory. Kolejnymi grupami 

odbiorców wsparcia wskazywanych najczęściej są rodziny mierzące się z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi, osoby ubogie oraz opiekunowie osób starszych i/lub przewlekle 

chorych. Natomiast relatywnie najrzadziej adresatami usług realizowanych przez jednostki 

pomocy społecznej są migranci i uchodźcy (23,4%). 

Obecne deficyty i  przyszłe zapotrzebowanie w zakresie usług społecznych  

Przeprowadzona diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług społecznych wykazała, że 

w województwie lubuskim należy zintensyfikować działania służące deinstytucjonalizacji 

pomocy społecznej. Pierwszym krokiem jest integracja i aktywizacja społeczna osób 

z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Ich celem jest maksymalne wydłużenie okresu 

niezależności adresatów wsparcia. Drugim krokiem jest zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 

osoby potrzebującej. Działania te są realizowane przez większość gmin, jednak ich skala nie 

zaspokaja potrzeb.  

Kluczowym zadaniem jest wsparcie rodzin osób przewlekle chorych oraz osób 

z niepełnosprawnościami. Badania dowodzą, że opiekunowie osób starszych 

i niepełnosprawnych relatywnie rzadko korzystają z oferowanego wsparcia wytchnieniowego. 

Możliwe, że wynika to z ich niewiedzy na temat dostępnej pomocy. Poza wsparciem w opiece 

nad zależnymi bliskimi, członkowie rodzin osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

potrzebują także wsparcia psychologicznego 

Przeprowadzone wywiady pogłębione i warsztaty diagnostyczno-strategiczne ujawniły, że 

usługami deficytowymi na które występuje wysokie zapotrzebowanie w regionie są usługi 

mieszkalnictwa o charakterze chronionym oraz usługi transportu indywidualnego typu door-

to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 
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Ponadto w ostatnim czasie obserwowany jest znaczący wzrost liczby dzieci kierowanych 

decyzją sądu do pieczy zastępczej. Nowopowstające rodziny zastępcze nie są w stanie 

zaspokoić zaistniałego zapotrzebowania. 

Przewiduje się, że zjawiska demograficzne i społeczne związane ze wzrostem oczekiwanej 

długości życia, intensywnym rozwojem cywilizacyjnym i zmianą dominującego modelu rodziny 

spowodują, że w najbliższych latach znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na: 

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

• usługi wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, 

• usługi zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego, 

• usługi zdrowotne ogółem. 

Potencjał społeczności lokalnych i  działających w nich podmiotów z punktu 

widzenia możl iwości świadczenia usług, na które jest lub na które przewiduje 

się zapotrzebowanie  

Zaplecze kadrowe i finansowe, którym dysponują powiatowe i gminne jednostki pomocy 

społecznej jest niewystarczające by móc z sukcesem rozwijać organizację usług społecznych. 

Wynagrodzenia pracowników socjalnych i innych specjalistów pracujących w jednostkach 

pomocy społecznej są zbyt niskie w odniesieniu do ilości realizowanych przez nich zadań 

i odpowiedzialności, jaką ponoszą. Także wycena usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych jest niewspółmierna wobec cen rynkowy. Powoduje to duże trudności 

w znalezieniu i zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanych usługodawców. 

Ważnym zasobem wspierającym system usług społecznych są fundusze unijne. Realizowane 

projekty pozwalają na zwiększenie dostępności wsparcia oraz tworzenie nowych typów usług 

społecznych (np. zielone gospodarstwa opiekuńcze). Wyzwaniem jest zabezpieczenie 

finansowe utrzymania długoterminowej trwałości rezultatów zrealizowanych projektów 

unijnych. 

Potencjałem, który należy rozwijać jest trzeci sektor. Organizacje pozarządowe 

i przedsiębiorstwa społeczne realizują usługi społeczne na rzecz ludności lokalnej zarówno 

jako swoją działalność statutową, jak i w ramach zlecania im zadań przez samorządy i ich 

jednostki organizacyjne. Powoływanie centrów usług społecznych sprzyja sprawnej 

koordynacji i dystrybucji usług społecznych poprzez zlecanie ich realizacji podmiotom 

zewnętrznym. Poza tym, ważnym zadaniem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Należy wspierać aktywność społeczną, stosować partycypacyjny model podejmowania decyzji 

o kierunkach rozwoju gminy, integrować społeczność lokalną i prowadzić politykę włączającą.  

Nieocenionym potencjałem jest wolontariat. Uczenie dzieci i młodzieży postaw 

prospołecznych z jednej strony uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby osób słabszych, 

a z drugiej buduje społeczeństwo obywatelskie gotowe do bezinteresownego działania na 

rzecz społeczności lokalnej. 
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Kierunki i  formy interwencj i  publicznej służące zwiększeniu dostępności usług 

społecznych i  podniesieniu ich jakości  

Obecna realizacja wyróżnionych kategorii usług nie zwalnia JST z ich dalszego rozwoju. To, że 

występują nie oznacza bowiem, że zaspokajają pełne zapotrzebowanie na nie. Dotyczy to 

szczególnie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. W regionie obserwuje się bardzo duże zapotrzebowanie 

na nie. W wyniku uwarunkowań społeczno-demograficznych potrzeby te będą w przyszłości 

rosły.  

Poziom wykorzystania niektórych typów usług społecznych (np. wsparcie wytchnieniowe, 

teleopieka) jest mniejszy niż możliwości ich świadczenia. Przypuszcza się, że ma to związek 

z niską świadomością potencjalnych odbiorców usług na temat tego, czym są dane usługi, 

komu przysługują i jakie korzyści ze sobą niosą. Dla zwiększenia wykorzystywania usług 

w społecznościach lokalnych potrzebne jest podejmowanie działań promocyjnych 

i zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie ich celów i sposobów realizacji. 

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że podejmowanie działań promocyjnych 

najprawdopodobniej zwiększy zainteresowanie korzystaniem z usług społecznych, co może 

dodatkowo zwiększyć zapotrzebowanie na nie w regionie. 

Należy rozwijać usługi wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych świadczone w miejscu ich 

zamieszkania. W tym kontekście ważnym zadaniem jest także rozwój usług transportu 

indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w codziennych czynnościach, ale nie mogących 

liczyć na pomoc bliskich (np. osoby samotne lub dorosłe osoby niepełnosprawne, których 

rodzice także wymagają pomocy), należy rozwijać usługi z zakresu mieszkalnictwa 

chronionego i wspomaganego. 

Biorąc pod uwagę zmiany społeczne, jakie zaszły w wyniku pandemii COVID-19, konfliktu 

zbrojnego w Ukrainie oraz postępującego kryzysu gospodarczego w kraju, dużą wagę zyskuje 

upowszechnianie usług polegających na wsparciu psychologicznym i psychiatrycznym 

mieszkańców regionu. Szerszym kontekstem dla działań z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego jest ogólna potrzeba promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

Powinna ona znaleźć swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu dostępności usług zdrowotnych – 

nie tylko świadczonych bezpośrednio, ale także w formach wykorzystujących nowoczesne 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Kierunki interwencji publicznej, które powinny być realizowane przez instytucje powiatowe 

dotyczą przede wszystkim integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 

oraz zwiększenia zakresu i dostępności wsparcia oferowanego ich rodzinom. Drugim 

obszarem priorytetowym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (zwiększenie zakresu 

wsparcia dla już istniejących rodzin zastępczych oraz podejmowanie działań sprzyjających 

tworzeniu nowych). 
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W celu zwiększenia jakości usług społecznych potrzebne jest wsparcie pracowników 

socjalnych i innych specjalistów pracujących w systemie pomocy społecznej. Powinno ono 

polegać na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i kryzysom psychicznym. Oczekiwane 

jest także dążenie do podniesienia prestiżu zawodów związanych ze świadczeniem usług 

społecznych oraz do ich profesjonalizacji (m.in. poprzez adekwatne wynagrodzenia). 

Głównym partnerem jednostek pomocy społecznej w realizacji usług są organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Należy dążyć do wzmocnienia trzeciego sektora, 

między innymi poprzez zapewnienia stałości świadczenia usług społecznych zlecanych NGO 

i PS (współpraca na podstawie umów wieloletnich). 
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1 Wykaz skrótów 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

CATI wywiad wspomagany komputerowo z użyciem telefonu (Computer-Assisted 

Telephone Interview) 

CAWI wywiad wspomagany komputerowo z użyciem strony www (Computer-Assisted 

Web Interview) 

COM Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 

CUS Centrum Usług Społecznych 

DPS Dom Pomocy Społecznej 

GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

IDI wywiad pogłębiony (In-depth interview) 

JST Jednostki Samorządu Terytorialnego 

MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

OzN Osoba z niepełnosprawnością 

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PES Podmiot Ekonomii Społecznej 

PS Przedsiębiorstwo Społeczne 

RPRUS Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy  

UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
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2 Wprowadzenie 

2.1 Przedmiot badania 

Badanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca do października 2022 roku. Jego 

przedmiotem była diagnoza stanu i  k ierunków rozwoju usług społecznych 

w województwie lubuskim . Główną funkcją badania było przygotowanie adekwatnej 

i skutecznej interwencji publicznej w zakresie określonym jego tematyką. Dokumentem, który 

ma powstać w oparciu o diagnozę jest Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych (RPRUS). 

Będzie on wyznaczał najważniejsze działania podejmowane do 2027 roku w województwie 

lubuskim na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców, dzięki zapewnieniu im wysokiej 

jakości usług.  

Podstawą badań jest przyjęcie definicji usług społecznych zgodnej z art. 2 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych (Dz.U. z 2019 

poz. 1818):  

Usługa społeczna to działanie podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb 

wspólnoty samorządowej świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz 

osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców, przy czym usługi społeczne są świadczone przez osoby mające 

odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wymogi w tym zakresie wynikają z przepisów 

odrębnych. 

Zakres przedmiotowy badania obejmuje następujące kategorie usług i formy aktywności: 

1. Usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 

z niepełnosprawnościami;  

2. Usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym (zapewnienie 

procesu integracji społecznej lub zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych) w połączeniu z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących 

wsparcie społeczne i mieszkaniowe;  

3. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 

w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych 

w miejscu zamieszkania (z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji);  

4. Usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, w tym świadczone w gospodarstwach 

opiekuńczych;  

5. Usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania 

(kompleksowe wsparcie obejmujące z jednej strony usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, 

rehabilitacyjne, asystenckie, wytchnieniowe, pomocy sąsiedzkiej, remontowe czy 

gastronomiczne w miejscu zamieszkania z drugiej zaś integrację seniorów ze 

społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości 

funkcjonowania);  
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6. Usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych np. 

teleopieka, systemy przywoławcze, wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem 

zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej;  

7. Usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności;  

8. Usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym 

przemocy w rodzinie;  

9. Wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu;  

10. Dostępność do usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, świadczonych w związku z zapewnieniem opieki długoterminowej dla osób 

starszych, z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi;  

11. Usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym m.in. asystentura rodzinna, poradnictwo 

specjalistyczne, terapia, mediacja, zwiększenie partycypacji dzieci w procesie ich 

wspierania;  

12. Usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności 

i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym oraz wdrażanie idei „Najpierw 

mieszkanie”;  

13. Usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych 

form, usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 

usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą;  

14. Usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 

całodobowych. 

2.2 Cel badania 

Głównym celem diagnozy było ustalenie stanu oraz kierunków rozwoju usług społecznych 

w województwie lubuskim. W ramach celu głównego wyróżniono cztery cele szczegółowe: 

1. Charakterystyka stanu usług społecznych w województwie lubuskim → Stan 

2. Ustalenie obecnych deficytów w zakresie usług oraz przyszłego zapotrzebowania na 

poszczególne rodzaje usług → Deficyty i  potrzeby  

3. Ustalenie potencjałów społeczności lokalnych i działających w nich podmiotów z punktu 

widzenia możliwości świadczenia usług, na które jest lub, na które przewiduje się 

zapotrzebowanie → Potencjały  

4. Wyznaczenie kierunków i form interwencji publicznej służących zwiększeniu 

dostępności usług i podniesieniu ich jakości → Kierunki i  formy interwencji  
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2.3 Metodologia 

W zebraniu, syntezie i interpretacji danych niezbędnych do odpowiedzi na pytania badawcze 

oraz realizację celów badania, posłużono się następującymi metodami i technikami badań 

społecznych: 

1. Analiza dokumentarna - analizie poddano dokumenty dotyczące strategii i programów 

na poziomie regionalnym, ogólnopolskim oraz ogólnoeuropejskim; 

2. Analiza danych zastanych (desk research) – obejmowała głównie dane ze statystyki 

publicznej (BDL GUS, statystyka regionalna)  oraz raporty z innych badań ewaluacyjnych 

i opracowań powiązanych z tematyką diagnozy; 

3. Badanie ankietowe z udziałem kadry zarządzającej powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego [N=94]. 

Ankietę wykonano techniką mieszaną (mix mode). Badanie rozpoczęto jako ankietę 

internetową CAWI. Po upływie wyznaczonego czasu z każdym z podmiotów, które nie 

przesłały wypełnionej ankiety skontaktował się ankieter z propozycją udzielenia 

odpowiedzi w formie ankiety telefonicznej CATI. W przypadku podmiotów, które 

pomimo monitu nie wzięły udziału w badaniu, skontaktowano się z jednostką nadrzędną 

(zazwyczaj z Urzędem Gminy). Finalnie odpowiedzi na pytania ankiety udzieliły 94 

jednostki pomocy społecznej spośród 94 zaproszonych. Oznacza to, że responsywność 

ankiety wyniosła 100%. 

Tabela 1 Struktura próby badania ankietowego 

Typ jednostki Wielkość próby 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie1 N = 13 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2 N = 4 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej N = 12 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej N = 23 

Ośrodek Pomocy Społecznej N = 41 

Centrum Usług Społecznych N = 1 

SUMA N = 94 

 

4. Warsztaty diagnostyczno-strategiczne zrealizowane w 12 powiatach województwa 

lubuskiego [N=12]. Ich uczestnikami byli interesariusze systemu usług społecznych – 

przedstawiciele publicznych jednostek pomocy społecznej, jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji reprezentujących usługobiorców (osoby starsze, 

niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym), podmiotów 

niepublicznych prowadzących działalność w zakresie usług społecznych; 

 
1 W tym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie pełniące jednocześnie funkcje PCPR i OPS. 
2 W tym MOPS w Zielonej Górze pełniący jednocześnie funkcje PCPR i OPS. 
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5. Wywiady pogłębione z udziałem głównych uczestników procesu organizowania 

i realizacji usług społecznych i zdrowotnych w regionie [N=63]. 

Tabela 2 Struktura próby w badaniu IDI 

Kategoria respondentów Wielkość próby 

Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki 
Społecznej 

N = 1 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 

• Departament Zdrowia, 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

• Departament Programów Regionalnych, 

• Departament Infrastruktury Społecznej. 

N = 5 

Przedstawiciele ROPS N = 2 

Przedstawiciele OPS/CUS N = 12 

Przedstawiciele PCPR N = 6 

Przedstawiciele podmiotów świadczących usługi społeczne lub 
zainteresowanych świadczeniem usług społecznych 

N = 24 

Przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy osób potrzebujących 
wsparcia (usługobiorcy i potencjalni usługobiorcy) 

N =10 

Przedstawiciele podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie 
świadczeń opiekuńczych, paliatywnych, hospicyjnych, opieki 
długoterminowej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

N = 3 

SUMA N = 63 

 

6. Regionalne warsztaty diagnostyczno-strategiczne -  spotkanie z udziałem osób 

reprezentujących kluczowe instytucje regionalne, jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej oraz reprezentantów sektora społecznego. Warsztaty składały się z dwóch 

etapów: 1) prezentacja głównych wniosków wynikających z poprzednich etapów 

procesu badawczego; 2) dyskusja przedstawionego materiału  
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3 Charakterystyka stanu usług społecznych w województwie 

lubuskim 

3.1 Działania związane z organizacją i świadczeniem usług realizowane przez 

poszczególne instytucje regionalne  

Jednostką odpowiadającą na poziomie regionalnym za koordynację działań w zakresie 

organizacji usług społecznych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  (z ramienia 

samorządu województwa lubuskiego). Jego zadaniem jest opracowanie regionalnych planów 

rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Planowo będą one przyjmowane na okres 

do 3 lat i będą stanowiły uporządkowaną koncepcję zmiany w obszarach objętych 

deinstytucjonalizacją na poziomie regionalnym (w tym w szczególności: wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób w kryzysie bezdomności). 

Rola ROPS jako koordynatora działań na poziomie regionu jest szczególnie ważna 

w kontekście działań zaplanowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju 

Społecznego 2021-2027, których celem będzie koordynacja wsparcia z zakresu włączenia 

społecznego za pośrednictwem ROPS.3 

Kierunki i zakres usług społecznych realizowanych w regionie są pochodną polityki społecznej 

województwa lubuskiego. Jest ona realizowana poprzez następujące programy: 

• Kierunki Rozwoju Polityki Prorodzinnej w Województwie Lubuskim, 

• Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021 – 2023, 

• Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania 

ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych na lata 2021-2030, 

• Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych, 

• Wojewódzki Program Pomocy Społecznej, 

• Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2018 – 2021, 

• Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

• Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

• Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, 

• Wojewódzki Program Współpracy Województwa Lubuskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

  

 
3 STRATEGIA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH. Polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). 
Projekt z dnia 31 maja 2022 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
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Za realizację, monitoring i coroczną sprawozdawczość wymienionych programów odpowiada 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Wyjątek stanowią: „Wojewódzki 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021” 

i „Wojewódzki Program Współpracy Województwa Lubuskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi”, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego w Zielonej Górze –  Departament Infras truktury Społecznej .4 

ROPS angażuje się w realizację konferencji i szkoleń, których adresatami są podmioty 

świadczące usługi społeczne. Ich tematyka jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb. ROPS jest 

także realizatorem projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

których zakres obejmuje usługi społeczne. Te projekty to: 

• Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny 

Celem głównym projektu jest stworzenie sieci 3 poradni wsparcia osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujących 6 powiatów województwa lubuskiego 

(międzyrzecki, świebodziński, gorzowski, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i słubicki) zgodnie 

 
4 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030. Zarząd Województwa Lubuskiego, 
Zielona Góra 2021 

INSTYTUCJE RZĄDOWE INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 

Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki 

Społecznej 

wojewódzkie powiatowe gminne 

Marszałek Starosta Wójt, Burmistrz 
lub Prezydent 

ROPS 

PCPR OPS 
Departament 
Infrastruktury 

Społecznej 

Departament 
Programów 

Regionalnych 

Departament 
Zarządzania RPO 

Departament EFS 

Departament 
Ochrony Zdrowia 

Ponadlokalne DPS 

Ponadlokalne Ośrodki 
Wsparcia 

Placówki Opiekuńczo-
Wychowawcze Usługi 

Gminne Placówki 
Dziennego Pobytu 

Gminne Placówki 
Stacjonarnego 

i Okresowego Pobytu 

OEGANIZACJE POZARZĄDOWE 

współdziałanie 

Schemat 1 Organizacja systemu usług społecznych w województwie lubuskim 
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z przelicznikiem 1 poradnia na 2 powiaty, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących 

z terenów wiejskich (obszar DEGURBA 3). Zadaniem każdego z punktów wsparcia będzie 

organizacja dostępu do  specjalistycznej pomocy z zakresu psychoterapii rodzinnej 

i indywidualnej, terapii uzależnień (indywidualnych i grupowych), poradnictwa prawnego, 

szkoły dla rodziców oraz wsparcia psychologicznego w zakresie seksuologii. 

• Zielone gospodarstwa opiekuńcze 

Projekt polega na świadczeniu usług opiekuńczych i aktywizacyjnych mieszkańcom terenów 

wiejskich woj. lubuskiego. Jest realizowany w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Kalsku. Głównym jego celem jest zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych, a także wdrożenie modelu współpracy 

międzyinstytucjonalnej (pomiędzy OPS, gospodarstwami opiekuńczymi a mieszkańcami wsi) 

w dostarczaniu usług społecznych. Pobyt w gospodarstwach opiekuńczych opiera się na 

wykorzystywaniu potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze 

terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym.  

Instytucje regionalne nie świadczą usług społecznych bezpośrednio na rzecz beneficjentów 

ostatecznych (osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Ich zadaniem jest 

kształtowanie polityki społecznej, wyznaczanie kierunków oraz nadzór ich realizacji przez 

podmioty działające na poziomie lokalnym (powiaty i gminy) – jednostkami organizacyjnymi 

powiatów i gmin oraz organizacjami pozarządowymi. Taką instytucją jest Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu Wojewódzkiego . Jego zadaniem jest nadzór i kontrola nad systemem 

pomocy społecznej i usługami realizowanymi za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej 

(na poziomie gmin) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (na poziomie powiatów). 

Ze względu na fakt, że usługi społeczne są jednym z obszarów wspieranych przez fundusze 

unijne, w ich organizację pośrednio zaangażowane są departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzialne za wdrażanie i zarządzanie 

programami operacyjnymi – Departament Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych  i Departament 

Europejskiego Funduszu Społecznego . Zadania Departamentu Zarządzania RPO dotyczą 

sporządzania dokumentów i wytycznych w zakresie perspektywy 2014-2020 i koordynacji prac 

związanych z zarządzaniem RPO – Lubuskie 2020. Zadania Departamentu Programów 

Regionalnych związane są z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym projektów twardych z zakresu rozwoju infrastruktury 

społecznej. Natomiast Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za 

zadania związane z wdrażaniem projektów współfinansowanych z EFS, a skoncentrowanych 

na działaniach miękkich, także tych dotyczących rozwoju usług społecznych. Departament 

prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów, ocenia je, organizuje wybór 

projektów do dofinansowania, kontroluje ich realizację, a także zleca płatności środków 

z budżetu środków europejskich na rzecz beneficjentów. 
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Pośrednio w organizację i świadczenie usług społecznych – w zakresie usług zdrowotnych, 

zaangażowany jest także Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego. Do głównych zadań tej instytucji należy prowadzenie programów 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych – nowotworów (piersi, szyjki macicy, jelita grubego, płuc), 

cukrzycy, otyłości. Poza organizacją i promocją badań przesiewowych (populacyjnych), 

Departament Ochrony Zdrowia organizuje też różnego rodzaju konferencje o tematyce 

prozdrowotnej. Ściśle współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Działania te wpisują 

się w Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-20275, których wizją 

jest wydłużenie trwania życia i poprawa stanu zdrowia Polaków, a tym samym zmniejszenie 

zapotrzebowania na usługi społeczne świadczone osobom przewlekle chorym. 

3.2 Sposoby organizacji usług społecznych dominujące w gminach i powiatach 

Na poziomie lokalnym za organizację usług społecznych odpowiadają powiatowe centra 

pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. PCPR jest jednostką organizacyjną wchodzącą 

w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mające na celu 

poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym 

i dysfunkcjonalności rodzin. Natomiast OPS jest jednostką organizacyjną gminy realizującą jej 

zadania własne oraz zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz 

zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Lubuskim, innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego i administracją rządową.  

Celem działania OPS jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek 

powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów 

społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

Na terenie województwa lubuskiego działa 12 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 80 

ośrodków pomocy społecznej. Dwie jednostki – Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze pełnią funkcje zarówno jednostek na 

poziomie powiatu, jak i gminy. OPS w Szczańcu (powiat świebodziński) jako jedyny w regionie 

działa na zasadach Centrum Usług Społecznych. Do przekształcenia OPS w CUS doszło w maju 

2020 roku.  

Znaczącą kategorią usługodawców są także organizacje pozarządowe. Zgodnie z danymi 

zawartymi w bazie instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych6 

prowadzonej przez ROPS w Zielonej Górze, w województwie lubuskim funkcjonuje ponad 200 

NGO, których główna działalność obejmuje: 

 
5 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy 
strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” 
6 Źródło: http://dps.ambsoft.pl/ (dostęp: 12.07.2022) 
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• działania w zakresie pomocy społecznej – 83 organizacje; 

• działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 89 organizacji, 

• działania na rzecz walki z przemocą w rodzinie – 20 organizacji, 

• działania na rzecz walki z narkomanią – 21 organizacji, 

• działania na rzecz walki z alkoholizmem – 35 organizacji. 

Większość usług społecznych jest realizowana poprzez środowiskową pomoc społeczną. Są to 

świadczenia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy. Zarówno instytucje publiczne, jak i niepubliczne prowadzą także placówki 

stacjonarnej pomocy społecznej. Zgodnie z danymi GUS, w roku 2021 w regionie działało 

łącznie 49 placówek tego typu. Większość z nich (23) to domy pomocy społecznej. Najmniej 

jest rodzinnych domów pomocy – 1 w Żarach, oraz domów dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży – po 1 w Żarach i Zielonej Górze. Zróżnicowanie liczby placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej działających na terenie poszczególnych powiatów województwa 

lubuskiego przedstawiono w tabeli 3 i na mapie 1. W komórkach tabeli obok wartości podano 

w nawiasach gminy, w których znajdują się placówki. 

Tabela 3 Placówki stacjonarnej pomocy społecznej, wybrane typy, w podziale na powiaty woj. 
lubuskiego 

Powiat 
domy pomocy 
społecznej 

placówki działające 
w ramach dz. gosp. 
lub statutowej 

schroniska dla 
bezdomnych i 
noclegownie 

pozostałe* 

gorzowski 
2 (Kostrzyn nad Odrą, 

Witnica) 
3 (Bogdaniec, 

Deszczno, Kłodawa) 
0 0 

krośnieński 1 (Dąbie) 1 (Gubin) 1 (Gubin) 0 

międzyrzecki 
6 (Międzyrzecz, 

Przytoczna-2, Pszczew, 
Skwierzyna, Trzciel) 

1 (Przytoczna) 1 (Międzyrzecz) 0 

nowosolski 1 (Kożuchów) 0 1 (Nowa Sól) 0 

słubicki 0 0 0 0 

strzelecko-
drezdenecki 

1 (Dobiegniew) 0 
2 (Drezdenko, 

Strzelce Krajeńskie) 
0 

sulęciński 1 (Sulęcin) 0 1 (Sulęcin) 0 

świebodziński 3 (Łagów, Świebodzin-2) 0 0 0 

zielonogórski 1 (Trzebiechów) 0 0 0 

żagański 0 2 (Iłowa) 1 (Wymiarki) 0 

żarski 2 (Lubsko, Żary) 0 2 (Żary) 2 (Żary) 

wschowski 1 (Wschowa) 0 0 0 

Gorzów Wlk. 2 0 3 2 

Zielona Góra 2 1 1 1 

* rodzinny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostałe 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2021 
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Mapa 1 Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej, w podziale na powiaty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2021 

Aby ocenić dostępność usług społecznych świadczonych przez placówki stacjonarnej pomocy 

społecznej, liczbę miejsc, którymi one dysponują odniesiono do liczby ludności zamieszkującej 

dany obszar. Wartości wskaźnika dla powiatów przedstawiono na powyższej grafice. 

Przeciętnie w województwie lubuskim na 10 tysięcy ludności przypada 30,6 miejsc w różnego 

rodzaju placówkach stacjonarnej pomocy społecznej. Najwyższą dostępnością tego typu 

pomocy charakteryzuje się powiat międzyrzecki (86,3 miejsca na 10 tys. ludności). Powyżej 

średniej dla województwa znalazły się także powiaty sulęciński (53,2), świebodziński (46,9), 

gorzowski (37,3), żarski (31,2) oraz miasta Gorzów Wielkopolski (39,7) i Zielona Góra (30,9). 

Tak zwane białe plamy stanowią powiaty słubicki i żagański. Na ich terenie nie funkcjonują 

Domy Pomocy Społecznej. W powiecie żagańskim dostępne jest jedynie 48 miejsc (6,2 miejsca 

na 10 tys. ludności powiatu), którymi dysponują trzy niepubliczne placówki - dwie w gminie 

Iłowa (łącznie 18 miejsc) i schronisko dla bezdomnych w gminie Wymiarki (30 miejsc). 

W powiecie słubickim nie ma placówek stacjonarnej pomocy społecznej. 

Szczególnym typem instytucji są te, które tworzą system pieczy zastępczej nad dziećmi 

i młodzieżą. Od stycznia 2012 r. opieka zastępcza nad dzieckiem (ustawowo - piecza 

zastępcza) dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Do tej pory występowały rodziny zastępcze 

i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W skład rodzinnej pieczy zastępczej wchodzą, poza 

rodzinami zastępczymi, również rodzinne domy dziecka. W skład pieczy instytucjonalnej, poza 
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placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wchodzą też ośrodki preadopcyjne i regionalne 

placówki opiekuńczo-terapeutyczne. 

W województwie lubuskim funkcjonują dwie placówki interwencyjne dla dzieci i młodzieży – 

w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze (po 12 miejsc w placówce); cztery placówki 

rodzinne – dwie w powiecie gorzowskim i dwie w Gorzowie Wielkopolskim (po 8 miejsc 

w placówce) oraz cztery placówki łączące zadania – dwie w powiecie wschowskim oraz po 

jednej w powiatach nowosolskim i żarskim (po 14 miejsc w placówce). Znacznie większą 

dostępnością charakteryzują się placówki socjalizacyjne (23 obiekty, 321 miejsc) i placówki 

wsparcia dziennego (72 obiekty, 1 571 miejsc). 

Tabela 4 Placówki socjalizacyjne i placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
w podziale na powiaty woj. lubuskiego 

Powiat 
placówki socjalizacyjne placówki wsparcia dziennego 

liczba placówek liczba miejsc liczba placówek liczba miejsc 

gorzowski 0 0 3 55 

krośnieński 2 28 7 154 

międzyrzecki 1 28 2 55 

nowosolski 3 35 6 94 

słubicki 1 14 2 60 

strzelecko-drezdenecki 0 0 2 60 

sulęciński 1 14 7 120 

świebodziński 4 56 2 70 

zielonogórski 0 0 5 80 

żagański 2 28 5 190 

żarski 1 14 9 142 

wschowski 1 14 0 0 

Gorzów Wielkopolski 3 42 14 363 

Zielona Góra 4 48 8 128 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2021 

Według stanu na rok 2021 (dane BDL GUS) w województwie lubuskim rodzinną pieczą 

zastępczą objętych jest 2 009 dzieci -1 912 w 1320 rodzinach zastępczych i 97 w 11 

rodzinnych domach dziecka. Najwięcej rodzin zastępczych zamieszkuje Gorzów Wielkopolski 

(177), Zieloną Górę (147), powiat nowosolski (147) i powiat żagański (133). Z kolei najmniej 

jest ich w powiatach sulęcińskim (46), międzyrzeckim (46) i wschowskim (49). 

Tabela 5 Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w podziale na powiaty woj. lubuskiego 

Powiat 
rodzinne domy dziecka rodziny zastępcze 

liczba  dzieci ogółem liczba dzieci ogółem 

gorzowski 3 19 116 159 

krośnieński 1 5 75 118 

międzyrzecki 2 20 46 62 

nowosolski 0 0 147 218 
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Powiat 
rodzinne domy dziecka rodziny zastępcze 

liczba  dzieci ogółem liczba dzieci ogółem 

słubicki 0 0 53 70 

strzelecko-drezdenecki 0 0 50 78 

sulęciński 0 0 46 61 

świebodziński 0 0 63 92 

zielonogórski 1 8 99 171 

żagański 2 25 133 196 

żarski 0 0 119 200 

wschowski 0 0 49 66 

Gorzów Wielkopolski 1 8 177 227 

Zielona Góra 1 12 147 194 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2021 

3.3 Kategorie usługodawców świadczących usługi społeczne w gminach i powiatach 

oraz zakres usług zleconych przez OPS i PCPR podmiotom zewnętrznym 

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie poproszono o wskazanie, 

w ramach badań ankietowych, jakie typy usług społecznych świadczą i określenie, czy usługi te 

są realizowane samodzielnie przez jednostki czy przy udziale zleceniobiorców. Zdecydowana 

większość OPS-ów i PCPR-ów realizuje usługi społeczne na rzecz mieszkańców wyłącznie 

samodzielnie. Przeciętnie 7% typów usług jest zlecanych w całości podmiotom zewnętrznym. 

Zbliżony odsetek typów usług – 6%, OPS-y i PCPR-y częściowo realizują same, a częściowo 

zlecają.  

Tabela 6 Odsetek typów usług społecznych, które OPS i PCPR realizują samodzielnie oraz przy 
udziale zleceniobiorców 

Powiat 
Usługi realizowane 
wyłącznie 
samodzielnie 

Usługi społeczne 
wyłącznie zlecane 

W ramach typu usługi -
część zadań samodzielnie, 
część zlecanych 

krośnieński 66,7% 19,0% 14,3% 

strzelecko-drezdenecki 73,9% 8,7% 17,4% 

świebodziński 83,3% 0,0% 16,7% 

wschowski 85,0% 5,0% 10,0% 

gorzowski i Gorzów Wlk. 85,0% 15,0% 0,0% 

żarski 86,9% 10,5% 2,6% 

słubicki 87,5% 12,5% 0,0% 

sulęciński 90,3% 0,0% 9,7% 

nowosolski 91,5% 2,1% 6,4% 

zielonogórski i Zielona Góra 93,6% 3,2% 3,2% 

międzyrzecki 93,7% 6,3% 0,0% 

żagański 96,3% 3,7% 0,0% 

Ogółem 86,7% 7,4% 5,9% 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 
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Typy usług społecznych, które realizują podmioty zewnętrzne najczęściej dotyczą opieki nad 

osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Około 9% gmin i powiatów z regionu zleca 

podwykonawcom w całości lub częściowo realizację następujących typów usług: 

• usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 

w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych 

w miejscu zamieszkania; 

• usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, w tym świadczone w gospodarstwach 

opiekuńczych; 

• usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania. 

Spośród 94 ankietowanych jednostek pomocy społecznej blisko jedna trzecia (28 jednostek) 

zleca realizację przynajmniej części zadań związanych ze świadczeniem usług społecznych 

objętych niniejszym badaniem podmiotom zewnętrznym. Te jednostki to powiatowe centra 

pomocy rodzinie w: Drezdenku, Gorzowie Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, 

Sulęcinie i Świebodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej w: Bobrowicach, Bytnicy, Cybince, 

Czerwieńsku, Dąbiu, Gubinie (miasto), Świdnicy, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli 

(miasto), Santoku, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Szlichtyngowej, Trzcielu, 

Zbąszynku, Zielonej Górze, Zwierzynie, Żaganiu (miasto) i Żarach (gmina i miasto). 

  

Wykres 1 Na jakich zasadach OPS i PCPR zlecają realizację usług społecznych podmiotom 
zewnętrznym 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego - jednostki, które 
zlecają realizację usług społecznych podmiotom zewnętrznym [N=28] 

Większość (60,7%) tych jednostek zleca realizację usług społecznych podmiotom 

zewnętrznym w oparciu o zlecenie zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych. Po kilka jednostek wskazało na zlecanie zadań w oparciu o postępowanie 

na podstawie prawa o zamówieniach publicznych (14,3%), udzielenia dotacji za zadania 

0,0%

3,6%

3,6%

3,6%

10,7%

10,7%

14,3%

60,7%

regranting

zlecanie zadań inicjatywom lokalnym

powołanie jednostki pomocniczej

realizacja zadań w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego

udzielanie dotacji na zadania publiczne

zlecanie zdań w tzw. trybie małych zleceń lub
małych grantów

na podstawie ustawy prawo zamówień
publicznych

zlecanie zadań w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
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publiczne oraz w trybie tak zwanych małych zleceń lub małych grantów (po 10,7%). 

Pojedyncze OPS-y i PCPR-y  realizują zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 

powołują jednostki pomocnicze lub zlecają zadania inicjatywom lokalnym (wykres 1). 

Zdecydowana większość umów jest podpisywana na okres roku lub krótszy. Tego typu umowy 

zawiera z podmiotami zewnętrznymi 92,9% OPS-ów i PCPR-ów delegujących realizację usług 

społecznych. Co czwarta jednostka pomocy społecznej zawiera także umowy wieloletnie. 

Najczęściej dotyczą one świadczenia usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych).  

 

Wykres 2 Na jaki okres OPS i PCPR zawierają umowy na świadczenie usług społecznych 
z podmiotami zewnętrznymi 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego - jednostki, które 
zlecają realizację usług społecznych podmiotom zewnętrznym [N=28] 

Zleceniobiorcami w zakresie świadczenia usług społecznych są zazwyczaj podmioty mające 

swoje siedziby na terenie gminy lub powiatu, które podlegają zleceniodawcy (OPS lub PCPR). 

Nieco ponad jedna czwarta jednostek pomocy społecznej, które zlecają realizację usług 

społecznych zewnętrznym podmiotom współpracuje z podmiotami spoza regionu.  

Wykres 3 Gdzie są zlokalizowane siedziby podmiotów, którym OPS i PCPR zlecają realizację 
usług społecznych 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego - jednostki, które 
zlecają realizację usług społecznych podmiotom zewnętrznym [N=28] 

Jednostkami pomocy społecznej, które zlecają realizację usług społecznych podmiotom spoza 

swojego powiatu lub spoza województwa są: 

• PCPR w: Nowej Soli, Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcinie; 

• OPS w: Gubinie (miasto), Słubicach, Cybince, Żarach (gmina), Sulęcinie, Bobrowicach, 

Krośnie Odrzańskim, Dąbiu, Trzcielu. 

7,1%

25,0%

92,9%

inne: w zależności od czasu trwania projektu

umowy wieloletnie

umowy na rok lub krócej

17,9%

28,6%

28,6%

64,3%

w innym powiecie województwa
lubuskiego

poza województwem lubuskim

na terenie powiatu, w którym działa nasza
jednostka pomocy społecznej

na terenie gminy, w której działa nasza
jednostka pomocy społecznej
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Ankietowane jednostki pomocy społecznej poproszono o wskazanie jakiego typu 

usługodawców (poza nimi samymi) świadczą usługi społeczne w ich gminach. Najwięcej 

wskazań dotyczyło podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych (po około 36%). 

W niemal co czwartej gminie (24,4%) usługi społeczne świadczą wyłącznie OPS i PCPR. 

Tabela 7 Kategorie usługodawców świadczących usługi społeczne w gminach 

gmina 
podmioty 
prywatne 

podmioty 
publiczne 

organizacje 
pozarządowe 

przedsiębiorstwa 
społeczne 

wyłącznie 
OPS i PCPR 

Babimost 
    

X 

Bledzew 
  

X 
  

Bobrowice X 
    

Bogdaniec 
 

X X 
  

Bojadła 
 

X X 
  

Brody X 
    

Brzeźnica 
    

X 

Bytnica 
    

X 

Bytom Odrzański 
  

X 
  

Cybinka X 
    

Czerwieńsk 
  

X 
  

Dąbie 
  

X X 
 

Deszczno 
    

X 

Dobiegniew 
  

X 
  

Drezdenko X 
    

Gorzów Wielkopolski X 
 

X 
  

Gozdnica 
  

X 
  

Górzyca X 
 

X 
  

Gubin (gmina) 
    

X 

Gubin (miasto) X 
    

Iłowa X X 
   

Jasień 
 

X X 
  

Kargowa 
    

X 

Kłodawa 
 

X 
   

Kolsko X 
    

Kostrzyn nad Odrą 
    

X 

Kożuchów 
 

X 
   

Krosno Odrzańskie 
  

X 
  

Krzeszyce X 
    

Lipinki Łużyckie 
    

X 

Lubiszyn X 
    

Lubniewice X 
    

Lubrza 
  

X 
  

Lubsko 
  

X 
  

Łagów 
    

X 

Łęknica X 
    

Małomice 
    

X 

Maszewo X 
    

Międzyrzecz 
 

X 
   

Niegosławice X 
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gmina 
podmioty 
prywatne 

podmioty 
publiczne 

organizacje 
pozarządowe 

przedsiębiorstwa 
społeczne 

wyłącznie 
OPS i PCPR 

Nowa Sól (gmina) X 
    

Nowa Sól (miasto) 
  

X 
  

Nowe Miasteczko 
 

X 
   

Nowogród Bobrzański 
 

X 
   

Ośno Lubuskie 
    

X 

Otyń 
    

X 

Przewóz X 
    

Przytoczna 
  

X 
  

Pszczew X 
    

Rzepin 
    

X 

Santok X 
    

Siedlisko 
    

X 

Skąpe 
 

X 
   

Skwierzyna 
    

X 

Sława X 
    

Słońsk X 
    

Słubice X 
 

X 
  

Stare Kurowo 
  

X 
  

Strzelce Krajeńskie X 
 

X 
  

Sulechów X 
    

Sulęcin 
  

X 
  

Szczaniec 
 

X 
 

X 
 

Szlichtyngowa X X 
   

Szprotawa X 
    

Świdnica (gmina) 
  

X 
  

Świebodzin X 
 

X 
  

Torzym 
    

X 

Trzciel X     

Trzebiechów 
 

X 
   

Trzebiel 
    

X 

Tuplice 
    

X 

Witnica 
    

X 

Wschowa 
 

X X 
  

Wymiarki 
 

X 
 

X 
 

Zabór X 
 

X 
  

Zbąszynek 
 

X X X 
 

Zielona Góra 
  

X 
  

Zwierzyn 
  

X 
  

Żagań (gmina)     X 

Żagań (miasto) 
  

X 
  

Żary (gmina) X 
    

Żary (miasto) 
  

X 
  

Ogółem 30 (36,6%) 16 (19,5%) 29 (35,4%) 4 (4,9%) 20 (24,4%) 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 
działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 
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3.4 Kategorie mieszkańców objęte usługami społecznymi  

Zgodnie z dostępnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2020 łącznie 47 710 

mieszkańców województwa lubuskiego było beneficjentami środowiskowej pomocy 

społecznej. Najwięcej w powiecie żarskim (4 903 osoby), a najmniej w powiecie 

świebodzińskim (2 097 osób). Ponad połowa beneficjentów pomocy społecznej to osoby 

w wieku produkcyjnym (56%). Dzieci i młodzież (osoby w wieku przedprodukcyjnym) stanowią 

28% tej grupy, a osoby w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym) – 15%. 

Tabela 8 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej wg grup wieku aktywności 
zawodowej, w podziale na powiaty woj. lubuskiego 

powiat 
osoby w wieku 
przedprodukcyjnym 

osoby w wieku 
produkcyjnym 

osoby w wieku 
poprodukcyjnym Ogółem 

liczba procent liczba procent liczba procent 

gorzowski 970 29% 1 879 55% 540 16% 3 389 

krośnieński 773 30% 1 476 57% 350 13% 2 599 

międzyrzecki 912 29% 1 781 56% 480 15% 3 173 

nowosolski 1 160 29% 2 179 54% 702 17% 4 041 

słubicki 686 26% 1 555 59% 414 16% 2 655 

strzelecko-drezdenecki 1 517 33% 2 520 55% 519 11% 4 556 

sulęciński 906 31% 1 685 57% 344 12% 2 935 

świebodziński 717 34% 1 131 54% 249 12% 2 097 

zielonogórski 1 125 30% 1 957 53% 642 17% 3 724 

żagański 1 170 27% 2 513 59% 576 14% 4 259 

żarski 1 277 26% 2 825 58% 801 16% 4 903 

wschowski 766 31% 1 337 54% 366 15% 2 469 

Gorzów Wielkopolski 696 21% 1 918 57% 773 23% 3 387 

Zielona Góra 915 26% 2 157 61% 451 13% 3 523 

Ogółem 13 590 28% 26 913 56% 7 207 15% 47 710 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2020 

Aby móc porównać sytuację poszczególnych powiatów pod względem liczby osób objętych 

pomocą społeczną należy posłużyć się wskaźnikiem. Mapa 2 przedstawia, jaka liczba 

beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej przypada na 10 tysięcy mieszkańców 

każdego z powiatów województwa lubuskiego. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik 

odnotowano w powiecie strzelecko-drezdeneckim (933). Najniższe wartości dotyczą miast na 

prawach powiatu – Zielonej Góry (249) i Gorzowa Wielkopolskiego (275). 

 



 

28 

 
Mapa 2 Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców, w podziale na powiaty woj. lubuskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS za rok 2020 

Kategorie adresatów usług społecznych były jednym z tematów badania ankietowego 

przeprowadzonego z udziałem kadry zarządzającej jednostek pomocy społecznej (OPS i PCPR 

z terenu woj. lubuskiego). Wszyscy ankietowani wskazali, że usługi społeczne świadczone 

przez ich jednostkę są kierowane do osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Wysoki 

odsetek wskazań odnotowano w stosunku do samotnych osób starszych (70,2%) i osób 

przewlekle chorych (57,4%). Pozostałe grupy usługobiorców były wskazywane przez 43,6% 

(osoby z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi) do 23,4% 

(uchodźcy/migranci) respondentów. Na świadczenie usług społecznych wszystkim 

wymienionym kategoriom usługobiorców wskazało sześć ośrodków pomocy społecznej: 

Kłodawa, Niegosławice, Nowogród Bobrzański, Otyń, Słońsk, Zielona Góra (miasto). 

Należy zauważyć, że wskazane grupy odbiorców usług społecznych nie wyczerpują katalogu 

beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, którymi są także osoby pobierające 

świadczenia pieniężne. Zgodnie z definicją, usługi społeczne stanowią pomoc niematerialną. 

Statystyki dotyczące adresatów usług społecznych w poszczególnych powiatach województwa 

lubuskiego zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania.  
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Wykres 4 Kategorie mieszkańców objęte usługami społecznymi 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 

W trakcie warsztatów diagnostyczno-strategicznych oraz wywiadów z udziałem dyrektorów 

i kierowników jednostek pomocy społecznej ujawniła się grupa beneficjentów, którzy nie są 

jednolitą kategorią pod względem typu trudności, jakich doświadczają. Są to m.in. osoby 

zagrożone ubóstwem (bezrobotne), uzależnione od alkoholu, nieporadne w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. Ich wspólną charakterystyką jest natomiast swego rodzaju 

dziedziczenie zależności od instytucji pomocowych.  

„Jest grupa stałych beneficjentów, którzy niestety z pokolenia na pokolenie przekazują sobie 

nawzajem wiedzę o instytucji, która może ich wspierać. Dlatego ”niestety”, bo niektórzy 

traktują świadczenia pomocy społecznej jako źródło stałego dochodu. Często musimy z tym 

tematem pracować i wyprowadzać ludzi z błędu.” 

Respondentka [IDI 20] – OPS z terenu powiatu zielonogórskiego 

23,4%

31,9%

31,9%

33,0%

35,1%

35,1%

35,1%

38,3%

40,4%

41,5%

43,6%

57,4%

70,2%

100,0%

100,0%

Uchodźcy/migranci

Członkowie rodzin dotkniętych problemem
uzależnień

Dzieci objęte pieczą zastępczą

Rodziny zastępcze

Osoby w kryzysie bezdomności

Członkowie rodzin dotkniętych problemem
przemocy

Osoby mające trudności z poruszaniem
się/niemobilne

Osoby bezrobotne/bierne zawodowo

Osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi
i/lub przewlekle chorymi

Osoby ubogie

Osoby z rodzin borykających z trudnościami
opiekuńczo-wychowawczymi

Osoby przewlekle chore

Samotne osoby starsze

Seniorzy (ogółem)

Osoby z niepełnosprawnościami
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Ośrodki pomocy społecznej kierują do tych osób usługi społeczne z zakresu aktywizacji 

zawodowej i społecznej, wsparcia w wyjściu z nałogu, wsparcia kompetencji rodzicielskich. 

Jednak często są to bardzo trudni klienci, pozbawieni motywacji do zmiany swojej sytuacji, 

wyuczeni bezradności. 

4 Zakres oraz adresaci usług społecznych obecnie dostępnych dla 

mieszkańców poszczególnych powiatów i gmin 

W ramach niniejszego rozdziału dokonano charakterystyki poszczególnych powiatów 

województwa lubuskiego. Został opisany zakres usług społecznych, które są świadczone na 

rzecz mieszkańców. Wskazano, ile jednostek pomocy społecznej zleca całość lub część 

realizacji zadań podmiotom zewnętrznym. Ankietowani ocenili jakie jest obecne oraz przyszłe 

zapotrzebowanie na określone typy usług społecznych oraz kto jest ich adresatem. 

Zapotrzebowanie na usługi społeczne było oceniane przez respondentów w skali 

sześciostopniowej, od 0 – brak zapotrzebowania do 5 – bardzo duże zapotrzebowanie. 

W tabelach na kolejnych stronach opracowania przedstawiono m.in. średnie ocen obecnego 

i przyszłego zapotrzebowania na poszczególne typy usług. Poza tym przedstawiono typy usług, 

co do których dostrzegane jest zapotrzebowanie na rozszerzenie ich zakresu lub zwiększenie 

dostępności. W związku z niewielkimi liczebnościami prób badawczych dla poszczególnych 

powiatów, w prezentacji danych posłużono się bezwzględnymi liczbami wskazań odpowiedzi, 

a nie wielkościami procentowymi. 

Niniejszy rozdział koncentruje się na perspektywie przedstawicieli (dyrektorów i kierowników) 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Kwestia dostępności 

usług społecznych oraz zapotrzebowania na nie w perspektywie niepublicznych 

usługodawców oraz odbiorców wsparcia zostanie jeszcze poruszona w dalszych rozdziałach 

opracowania. Jednak będzie miała charakter głównie jakościowy. Niniejszy rozdział 

w większym stopniu koncentruje się na charakterystyce ilościowej. Poza tym przedstawiciele 

jednostek pomocy społecznej posiadają całościowy ogląd sytuacji obszaru (gminy lub 

powiatu), na którym działają. Mają kontakt ze wszystkimi grupami odbiorców usług 

społecznych i mogą zaobserwować tendencje w zakresie wzrostu lub spadku zgłaszanego 

zapotrzebowania na poszczególne typy pomocy. 

4.1 Powiat gorzowski i Gorzów Wielkopolski 

W Gorzowie Wielkopolskim oraz w powiecie gorzowskim najwyższą dostępnością 

charakteryzują się usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne 

świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych oraz usługi 

wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze. Na ich świadczenie wskazało 6 z 9 ankietowanych jednostek 

pomocy społecznej z analizowanego obszaru. Jednocześnie te typy usług są oceniane jako 

najbardziej potrzebne. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, 
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specjalistyczne opiekuńcze i zdrowotne będzie rosło w przyszłości. Pozostałe typy usług, co do 

których przewidywany jest wzrost zapotrzebowania w najbliższych latach dotyczą wspierania 

osób starszych i osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Między innymi 

poprzez usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 

z niepełnosprawnościami oraz integrację seniorów ze społecznością lokalną. 

Żadna z ankietowanych jednostek nie wskazała na świadczenie usług społecznych w zakresie 

transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności oraz usług wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju 

instytucjach całodobowych. Co ciekawe, ankietowani ocenili, że zapotrzebowanie na usługi 

transportu indywidualnego oraz mieszkalnictwa chronionego będzie w przyszłości mniejsze. 

Opinia ta odbiega od postaw wyrażanych przez przedstawicieli OPS i PCPR z większości 

pozostałych powiatów województwa lubuskiego. Być może wyjaśnieniem jest oczekiwany 

wzrost niezależności seniorów i osób z niepełnosprawnościami poprzez intensyfikację 

wsparcia środowiskowego skierowanego na wydłużenie okresu ich samodzielności. 

Możliwe także, że przewidywane zmniejszenie zapotrzebowania ma związek z podjętymi 

inwestycjami, które w niedalekiej przyszłości będą to zapotrzebowanie zaspokajać. 

Przykładowo na terenie gminy Bogdaniec (w miejscowości Racław) powstaje pierwsze i jak na 

razie jedyne w regionie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jego budowa jest finansowana 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Racławskie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostało wsparte kwotą ponad trzech milionów 

złotych. Docelowo ma ono być całodobowym miejscem pobytu dla pięciu osób, a piętnastu 

kolejnym zapewni pobyt dzienny, przyczyniając się do ich uspołeczniania, aktywizacji 

i uzyskania samodzielności. Z placówki korzystać będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Będą one miały tam dostęp m.in. do rehabilitacji, zajęć 

z psychologiem i usług opiekuńczych.  

Uczestników ankiety (kadra zarządzająca OPS i PCPR) zapytano, czy dostrzegają potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Trzy z dziewięciu podmiotów 

odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Zasygnalizowane potrzeby dotyczą zwiększenia 

dostępności: mieszkalnictwa chronionego i treningowego, usług opiekuńczych szczególnie dla 

osób starszych, opieki wytchnieniowej.  
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Tabela 9 Usługi społeczne świadczone w powiecie gorzowskim i w Gorzowie Wielkopolskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

6 /9 1 4,4 4,7 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

6 /9 0 4,2 4,2 - 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

5 /9 1 4,1 3,9 - 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  4 /9 1 4,1 4,4 ↑ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową OzN 4 /9 1 3,8 4,2 ↑ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

4 /9 1 3,3 3,4 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

4 /9 0 4,0 4,6 ↑ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

2 /9 1 3,1 3,3 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

2 /9 0 3,4 3,3 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

2 /9 0 3,6 3,4 - 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

1 /9 0 4,1 4,2 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu z usługami 
wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe 

1 /9 0 4,0 3,7 ↓ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

0 /9 0 4,0 3,6 ↓ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych 

0 /9 0 3,4 3,3 - 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat gorzowski i Gorzów Wielkopolski [N=9]  
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Dwie ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne opiekuńcze, zdrowotne, interwencja kryzysowa, usługi asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej, teleopieka) podmiotom zewnętrznym. Są to OPS w Santoku i GCPR 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

Dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki 

długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi jest 

przez przedstawicieli OPS i PCPR z terenu powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego oceniania jako przeciętna (średnio 3,48 w skali 1-5). 

Na analizowanym obszarze odbiorcami usług społecznych są przede wszystkim osoby starsze 

i niepełnosprawne (po 9/9 wskazań). W mniejszym stopniu osoby przewlekle chore (6/9) 

i członkowie rodzin dotkniętych problemem uzależnień (5/9). Najrzadziej wskazywanymi 

adresatami usług społecznych byli: uchodźcy/migranci, osoby w kryzysie bezdomności, dzieci 

objęte pieczą zastępczą, rodziny zastępcze (po 2/9 wskazań). 

4.2 Powiat krośnieński 

Powiat krośnieński charakteryzuje wysoka dostępność usług wsparcia dla rodzin, 

w szczególności tych przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz usług 

wspierających osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Na ich 

świadczenie wskazało odpowiednio 7 z 8 oraz 6 z 8 ankietowanych jednostek pomocy 

społecznej działających na terenie powiatu. Z kolei typ usług, na które jest największe 

zapotrzebowanie to usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi 

zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych. 

Ponadto przewiduje się, że zapotrzebowanie na nie będzie rosło w przyszłości. Ogółem 

większość typów usług społecznych została oceniona przez ankietowanych jako takie, które 

w przyszłości będą jeszcze bardziej potrzebne niż obecnie. Nie dotyczy to jedynie usług z 

zakresu pieczy zastępczej oraz usług wsparcia dzieci i młodzieży w niej przebywających, co do 

których kadra zarządzająca OPS i PCPR spodziewa się zmniejszenia zapotrzebowania. 

Żadna z ankietowanych jednostek nie wskazała na świadczenie usług społecznych w zakresie 

transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności oraz usług mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym. 

Respondenci ankiety ocenili zapotrzebowanie na te typy usług relatywnie nisko. Wynik ten 

jest sprzeczny z wnioskami płynącymi z warsztatu diagnostyczno-strategicznego 

zrealizowanego w powiecie. Jego uczestnicy wyraźnie wskazali, że wykluczenie komunikacyjne 

jest poważnym problemem ograniczającym dostęp mieszkańców powiatu krośnieńskiego do 

usług społecznych i opieki zdrowotnej.  

Niska ocena wielkości zapotrzebowania dotyczy także usług opartych na nowoczesnych 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych (np. teleopieka, systemy przywoławcze). Wyniki 

wywiadów pogłębionych pozwalają wnioskować, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

niska świadomość społeczna w zakresie tego, na czym te usługi polegają, jakie korzyści z nich 
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płyną oraz swego rodzaju strach przed nieznanym. Odbiorcami usług w postaci teleopieki 

i wykorzystania systemów przywoławczych są głównie osoby starsze. Obawiają się one, że nie 

będą potrafiły używać przekazanych im urządzeń. W kontekście zjawiska starzejącego się 

społeczeństwa oraz rozwoju nowoczesnych technologii, nieuniknionym wydaje się być 

zwiększanie skali wykorzystania urządzeń informacyjno-komunikacyjnych w opiece nad 

seniorami. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że proces ten musi łączyć się 

z kampanią edukacyjno-informacyjną kierowaną do osób starszych i ich rodzin. Zwiększenie 

wiedzy na temat tego, w jaki sposób działają systemy przywoławcze i teleopieka, jak je 

obsługiwać i jakie korzyści z tego płyną, będzie wpływało na zmniejszenie oporu wobec ich 

używania. 

Uczestników ankiety (kadra zarządzająca OPS i PCPR) zapytano, czy dostrzegają potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Trzy z ośmiu jednostek odpowiedziały 

na to pytanie twierdząco. Zasygnalizowane potrzeby dotyczą zwiększenia dostępności usług 

opiekuńczych oraz usług specjalistycznych szczególnie w odniesieniu do osób psychicznie 

chorych i z zaburzeniami psychicznymi (usługi psychiatry i psychologa). 

W powiecie krośnieńskim dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, 

związanych z zapewnieniem opieki długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, 

z zaburzeniami psychicznymi jest oceniania poniżej przeciętnej (średnio 2,46 w skali 1-5). 

Cztery ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne opiekuńcze, zdrowotne, interwencja kryzysowa, teleopieka, integracja 

seniorów, usługi środowiskowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności) podmiotom 

zewnętrznym. Są to OPS w Bytnicy, Dąbiu, Bobrowicach i Krośnie Odrzańskim oraz PCPR 

w Krośnie Odrzańskim. 

Podobnie, jak w pozostałych powiatach, na obszarze powiatu krośnieńskiego odbiorcami 

usług społecznych są przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne (po 8/8 wskazań). 

W mniejszym stopniu osoby z rodzin borykających z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi (6/8), osoby przewlekle chore oraz sprawujący opiekę nad nimi, członkowie 

rodzin dotkniętych problemem przemocy, osoby bezrobotne (po 5/9 wskazań). Najrzadziej 

wskazywanymi adresatami usług społecznych byli: uchodźcy/migranci (1/8), osoby w kryzysie 

bezdomności oraz osoby ubogie (po 2/8 wskazań). 
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Tabela 10 Usługi społeczne świadczone w powiecie krośnieńskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

7 /8 0 3,1 3,8 ↑ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  6 /8 3 3,5 4,1 ↑ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

5 /8 3 4,3 4,4 - 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

5 /8 3 2,8 3,0 ↑ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową OzN  4 /8 0 3,0 4,1 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

4 /8 0 3,0 3,6 ↑ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

3 /8 1 3,4 3,3 - 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

2 /8 2 2,0 2,6 ↑ 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /8 1 3,3 4,1 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

2 /8 1 2,6 3,1 ↑ 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

1 /8 0 3,4 3,0 ↓ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

1 /8 0 2,9 2,6 ↓ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

0 /8 - 2,4 3,1 ↑ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu z usługami 
wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

0 /8 - 2,3 3,0 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat krośnieński [N=8]
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4.3 Powiat międzyrzecki 

W powiecie międzyrzeckim najwyższą dostępnością charakteryzują się usługi opiekuńcze na 

terenach wiejskich (5/7 wskazań). W miejscowości Jasieniec (gmina Trzciel) znajduje się jedno 

z trzech w województwie zielone gospodarstwo opiekuńcze uruchomione w ramach projektu 

pilotażowego realizowanego przez ROPS. Z kolei żadna z siedmiu ankietowanych jednostek 

pomocy społecznej z terenu powiatu międzyrzeckiego nie wskazała na świadczenie usług 

społecznych w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności oraz usług wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających 

w różnego rodzaju instytucjach całodobowych. Właśnie usługi wsparcia dzieci przebywających 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej i usługi w zakresie wsparcia mieszkalnictwa chronionego 

są postrzegane jako te, na które w powiecie międzyrzeckim jest relatywnie najmniejsze 

zapotrzebowanie.  

Jako obecnie najbardziej potrzebne zostały wymienione usługi opiekuńcze (w tym 

specjalistyczne) i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych 

i całodobowych. Według przewidywań, w przyszłości największe zapotrzebowanie będzie 

dotyczyło usług wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami w miejscu ich 

zamieszkania oraz usługi z zakresu asystentury wspierającej aktywność społeczną, edukacyjną 

lub zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

W powiecie międzyrzeckim dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, 

związanych z zapewnieniem opieki długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym,  

z zaburzeniami psychicznymi jest oceniania przeciętnie (średnio 3,48 w skali 1-5).  

Przedstawiciele instytucji pomocy społecznej z powiatu międzyrzeckiego nie dostrzegają 

potrzeby poszerzania zakresu realizowanych usług społecznych. W ankiecie zapytano także 

o to, czy (a jeśli tak to w jakim zakresie) instytucje pomocy społecznej zlecają zadania 

z świadczenia usług społecznych podmiotom zewnętrznym. Spośród siedmiu ankietowanych 

podmiotów jedynie OPS w Trzcielu współpracuje ze zleceniobiorcami. Zlecane zadania 

dotyczą realizacji usług opiekuńczych na terenach wiejskich (zielone gospodarstwo 

opiekuńcze w Jasieńcu) oraz usług teleopieki. 

Pomoc społeczna (w zakresie usług społecznych) koncentruje się w powiecie międzyrzeckim 

głównie na seniorach (w tym samotnych osobach starszych) i na osobach 

z niepełnosprawnościami. Pozostałe kategorie usługobiorców były wskazywane istotnie 

rzadziej. Żadna z ankietowanych jednostek pomocy społecznej z omawianego terenu nie 

wskazała na świadczenie usług społecznych osobom niemobilnym (mającym trudność 

w samodzielnym poruszaniu się) oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami starszymi 

i/lub przewlekle chorymi. Wyjątek stanowi OPS w Trzcielu, który zapewnia uczestnikom 

projektu „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” dowóz na zajęcia realizowane w gospodarstwie 

w Jasieńcu. Jednak działanie to jest elementem projektu, a nie typem usługi społecznej 

dostępnej dla niemobilnych klientów OPS. 
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Tabela 11 Usługi społeczne świadczone w powiecie międzyrzeckim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

5 /7 1 3,7 3,4 ↓ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  4 /7 0 3,7 4,4 ↑ 
usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 
z niepełnosprawnościami  

4 /7 0 3,7 4,3 ↑ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

3 /7 0 4,4 4,0 ↓ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

3 /7 0 3,9 3,9 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

3 /7 0 3,9 3,7 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /7 0 3,7 3,9 - 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

2 /7 0 3,6 3,3 ↓ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu z usługami 
wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

2 /7 0 2,7 3,1 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

2 /7 0 3,9 3,9 - 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

1/7 1 3,0 3,3 ↑ 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

1 /7 0 3,4 3,3 - 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

0 /7 - 2,7 3,4 ↑ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

0 /7 - 3,4 3,1 ↓ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat międzyrzecki [N=7]  
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4.4 Powiat nowosolski 

Powiat nowosolski charakteryzuje stosunkowo wysoka dostępność usług asystenckich 

wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 

z niepełnosprawnościami. Świadczy ją siedem spośród dziewięciu ankietowanych jednostek 

pomocy społecznej z terenu powiatu. Jednocześnie jest to jeden z dwóch, obok działań 

w zakresie integracji seniorów ze społecznością lokalną, typów usług, na które zgłaszane jest 

największe zapotrzebowanie. Prognozuje się, że w przyszłości to zapotrzebowanie będzie 

rosło. Jednak jako najbardziej potrzebne w perspektywie kolejnych kilku lat wskazywane są 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 

w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych. 

W interpretacji powyższych danych należy wziąć pod uwagę fakt, że usługa asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej jest realizowana w ramach rządowego programu i jest dla 

jej odbiorów bezpłatna. Z kolei za usługi opiekuńcze pobierana jest częściowa odpłatność, 

której wysokość często przekracza możliwości finansowe osób starszych (głównych odbiorców 

usług opiekuńczych). Z tego powodu seniorzy starają się w pierwszej kolejności korzystać 

z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Pomimo, że uczestnictwo w programie 

nie jest obwarowane kryterium wiekowym (o przydzielenie asystenta mogą wnioskować 

osoby niepełnosprawne w każdym wieku) to jednak zdecydowaną większość kandydatów 

stanowią osoby starsze (80-90% złożonych wniosków w gminie Nowa Sól – Miasto)7. 

W powiecie nowosolskim program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” staje się 

ważnym narzędziem polityki senioralnej. Szacuje się, że faktyczne zapotrzebowanie na usługi 

asystenckie (mierzone liczbą złożonych wniosków) około dwukrotnie przekracza zakres 

wsparcia możliwego do sfinansowania. Powyżej opisane zjawisko świadczy o bardzo dużej 

potrzebie zapewnienia usług opiekuńczych niesamodzielnym osobom starszym. Ponadto 

według danych MOPS i PCPR w Nowej Soli w latach 2018-2020 z usług wytchnieniowych nie 

skorzystał żaden opiekun osób niepełnosprawnych. Według deklaracji PCPR, powodem był 

brak zgłoszeń osób chętnych. Wskazuje to na potrzebę promocji tych usług.  

Z kolei najmniej dostępną usługą społeczną w powiecie nowosolskim jest transport 

indywidualny typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Świadczy 

ją tylko jedna jednostka z badanego obszaru – OPS w Nowej Soli. Respondenci ocenili 

zapotrzebowanie na ten typ usług relatywnie nisko.  

Uczestników ankiety (kadra zarządzająca OPS i PCPR) zapytano, czy dostrzegają potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Trzy z dziewięciu jednostek 

odpowiedziały na to pytanie twierdząco. Zasygnalizowane potrzeby dotyczą zwiększenia 

dostępności usług opiekuńczych szczególnie dla osób starszych i zależnych oraz usług 

wsparcia rodzin mierzących się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. W danych 

przekazanych przez ROPS ujawniła się także pilna potrzeba dostarczenia usług z zakresu 

mieszkalnictwa chronionego w powiecie nowosolskim.

 
7 Źródło: dane ROPS w Zielonej Górze 
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Tabela 12 Usługi społeczne świadczone w powiecie nowosolskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 
z niepełnosprawnościami  

7 /9 0 3,6 4,0 ↑ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

6 /9 1 3,0 3,0 - 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

5 /9 0 3,4 4,4 ↑ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  5 /9 0 2,9 3,4 ↑ 
usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

4 /9 0 3,4 3,3 - 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

3 /9 1 3,3 3,9 ↑ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

3 /9 1 3,1 3,3 - 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

3 /9 1 3,0 3,6 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

3 /9 0 3,1 3,4 ↑ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, 
systemy przywoławcze 

3 /9 0 3,0 2,9 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /9 0 3,6 3,9 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

2 /9 0 3,3 3,1 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

2 /9 0 3,2 3,3 - 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

1 /9 0 3,0 3,7 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat nowosolski [N=9]   
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W powiecie nowosolskim dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, 

związanych z zapewnieniem opieki długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, 

z zaburzeniami psychicznymi jest oceniania jako przeciętna (średnio 3,44 w skali 1-5). 

Dwie ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze 

świadczone na terenach wiejskich, interwencja kryzysowa, wsparcie rodzin z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w instytucjach 

całodobowych) podmiotom zewnętrznym. Są to MOPS oraz PCPR w Nowej Soli. 

Poza seniorami i osobami z niepełnosprawnościami (wskazanymi jako adresaci usług 

społecznych praz wszystkie ankietowane jednostki pomocy społecznej), adresatami usług 

społecznych świadczonych przez większość podmiotów z terenu powiatu są osoby przewlekle 

chore, dzieci objęte pieczą zastępczą oraz rodziny zastępcze (po 5/9 wskazań). Najrzadziej 

jako odbiorcy usług wskazywane były osoby w kryzysie bezdomności (1/9), 

uchodźcy/migranci, osoby niemobilne, członkowie rodzin dotkniętych problemem uzależnień 

oraz problemem przemocy (po 2/9 wskazań). 

4.5 Powiat słubicki 

W powiecie słubickim najwyższą dostępnością charakteryzują się usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej 

w formach dziennych i całodobowych oraz usługi wsparcia dla rodzin borykających się 

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi (po 5/6 wskazań). Z kolei żadna z sześciu 

ankietowanych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu słubickiego nie wskazała na 

świadczenie usług społecznych w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających 

w różnego rodzaju instytucjach całodobowych oraz usług środowiskowych i aktywizacji 

społecznej dla osób w kryzysie bezdomności. Jako usługi społeczne, na które jest obecnie 

największe zapotrzebowanie wskazano usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz usługi zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej w formach dziennych 

i całodobowych, a także usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub 

zawodową osób z niepełnosprawnościami. W ocenie kadry zarządzającej OPS i PCPR z terenu 

powiatu słubickiego, relatywnie najmniejsze zapotrzebowanie jest zgłaszane na usługi 

w zakresie transportu indywidualnego osób niemobilnych oraz usługi oparte na 

nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych (teleopieka, systemy 

przywoławcze). Według przewidywań, największy wzrost zapotrzebowania na usługi 

społeczne będzie dotyczył wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich 

zamieszkania. Takie założenie jest zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji usług społecznych. 

Dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki 

długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi jest 

oceniania poniżej przeciętnej (średnio 2,83 w skali 1-5). Najbardziej problematyczne jest 

zapewnienie długoterminowej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi. Średnia ocena 

dostępności usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych dla tej grupy odbiorców to 2,5.
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Tabela 13 Usługi społeczne świadczone w powiecie słubickim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

5 /6 1 4,2 4,2 - 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

5 /6 0 3,5 4,2 ↑ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

3 /6 1 3,5 4,2 ↑ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  
osób z niepełnosprawnościami  

2 /6 0 3,7 4,0 ↑ 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /6 0 3,3 2,7 ↓ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

1 /6 1 2,7 3,0 ↑ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  1 /6 0 3,0 4,2 ↑ 
wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

1 /6 0 3,0 3,8 ↑ 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

1 /6 0 2,8 3,5 ↑ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

1 /6 0 2,3 2,7 ↑ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

1 /6 0 3,0 3,2 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

1 /6 0 3,5 3,5 - 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

0 /6 - 3,2 3,3 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

0 /6 - 3,2 2,7 ↓ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat słubicki [N=6] 
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Trzech z sześciu przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu słubickiego 

dostrzega potrzebę poszerzania zakresu realizowanych usług społecznych. Potrzeby te 

dotyczą zwiększenia dostępności: 

• usług transportu dla osób z niepełnosprawnościami oraz ubogich, 

• usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

• mieszkalnictwa chronionego,  

• opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez utworzenie Domu Pobytu Dziennego. 

Podobnie, jak w pozostałych powiatach województwa lubuskiego, głównymi grupami 

odbiorców usług społecznych w powiecie słubickim są osoby starsze (w tym samotne) oraz 

osoby z niepełnosprawnościami. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi adresatami pomocy są 

osoby przewlekle chore, niemobilne, osoby ubogie oraz rodziny borykające się z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi (po 3/6 wskazań). Wśród grup najrzadziej wymienianych jako 

odbiorcy usług społecznych świadczonych przez OPS i PCPR znalazły się: osoby bezrobotne, 

uchodźcy, rodziny zastępcze, dzieci objęte pieczą zastępczą (po 1/6 wskazań). 

Spośród ankietowanych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu słubickiego, tylko 

jedna zleca realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, usługi zdrowotne, teleopieka) podmiotom zewnętrznym. Jest to OPS w Cybince. 

4.6 Powiat strzelecko-drezdenecki 

Działania jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego są 

skoncentrowane na usługach opiekuńczych, specjalistycznych usługach opiekuńczych oraz 

usługach zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych 

i całodobowych. Według deklaracji respondentów są one realizowane przez cztery z sześciu 

badanych podmiotów. Po trzy jednostki wskazały na świadczenie usług z zakresu interwencji 

kryzysowej oraz wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich 

zamieszkania. Te trzy typy usług są uważane na najbardziej potrzebne w obecnym czasie. 

Przewiduje się także, że w przyszłych latach zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze (w tym 

specjalistyczne) i usługi zdrowotne istotnie wzrośnie w przyszłych latach. Pozostałe typy usług 

objętych analizą świadczy co najwyżej po dwie instytucje pomocy społecznej z terenu 

powiatu. Żaden z ankietowanych podmiotów nie wskazał na realizację usług polegających na 

wsparciu opiekunów faktycznych/nieformalnych osób zależnych oraz usług z zakresu 

mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu z usługami 

wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  

i mieszkaniowe. Respondenci ocenili, że zapotrzebowanie na usługi dotyczące mieszkalnictwa 

chronionego oraz na usługi teleopieki jest obecnie w powiacie strzelecko-drezdeneckim 

stosunkowo niskie.   

Uczestników ankiety (kadra zarządzająca OPS i PCPR) zapytano, czy dostrzegają potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Cztery z sześciu jednostek 
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odpowiedziały na to pytanie twierdząco. Zasygnalizowane potrzeby dotyczą zwiększenia 

dostępności: 

• usług opiekuńczych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, szczególnie  

z obszarów wiejskich, 

• usług wsparcia rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 

• usług wsparcia dzieci i młodzieży z tzw. „trudnych domów”. 

W powiecie strzelecko-drezdeneckim dostępność usług zdrowotnych w podmiotach 

leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki długoterminowej osobom starszym 

i niepełnosprawnym jest oceniana przeciętnie (średnio 3,09 w skali 1-5). Dostępność usług 

zdrowotnych, których odbiorcami są osoby z zaburzeniami psychicznymi jest oceniania 

poniżej przeciętnej (średnio 2,67 w skali 1-5). 

Trzy ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi zdrowotne, interwencja kryzysowa, integracja 

seniorów ze społecznością lokalną, usługi środowiskowe na rzecz osób w kryzysie 

bezdomności) podmiotom zewnętrznym. Są to: MGOPS w Strzelcach Krajeńskich, GOPS 

w Zwierzynie, PCPR w Drezdenku. 

Najczęściej wskazywanymi beneficjentami usług społecznych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim są seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przewlekle chore. Po 

trzy ankietowane jednostki wskazały na świadczenie usług społecznych na rzecz osób 

bezrobotnych, osób z rodzin zmagających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi 

oraz rodzin zastępczych. Pojedynczy respondenci zadeklarowali, że odbiorcami usług są osoby 

niemobilne oraz członkowie rodzin dotkniętych problemem uzależnień. Żadna z badanych 

jednostek pomocy społecznej z analizowanego obszaru nie świadczy usług społecznych na 

rzecz uchodźców i migrantów.
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Tabela 14 Usługi społeczne świadczone w powiecie strzelecko-drezdeneckim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

4 /6 2 4,0 4,5 ↑ 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

3 /6 1 4,0 4,2 - 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  3 /6 0 4,0 4,0 - 
usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

2 /6 1 3,5 4,0 ↑ 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności i 
zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /6 1 3,5 3,8 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

2 /6 0 3,8 3,8 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

2 /6 0 3,7 3,5 - 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  
osób z niepełnosprawnościami  

1 /6 0 3,7 4,0 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

1 /6 1 3,2 3,8 ↑ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

1 /6 0 3,3 3,8 ↑ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

1 /6 0 3,5 3,3 - 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

1 /6 0 2,8 3,2 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

0 /6 - 3,7 3,7 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

0 /6 - 2,8 2,8 - 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat strzelecko-drezdenecki [N=6] 
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4.7 Powiat sulęciński 

Usługi społeczne, na które w powiecie sulęcińskim jest obecnie największe zapotrzebowanie, 

a jednocześnie są najlepiej dostępne dla mieszkańców to usługi wspierające osoby starsze 

i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania oraz usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej w formach 

dziennych i całodobowych. Pierwszy wymieniony tym usług świadczą wszystkie ankietowane 

jednostki pomocy społecznej z analizowanego obszaru. Z kolei żaden z respondentów nie 

wskazał na realizację usług w zakresie mieszkalnictwa o charakterze chronionym oraz usług 

wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach całodobowych. 

Przewiduje się, że w przyszłości znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na usługi asystenckie 

wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.  

Jeden z ankietowanych – przedstawiciel OPS Torzym, dostrzega potrzebę poszerzania zakresu 

realizowanych usług społecznych. Jego zdaniem należy zwiększyć dostępność usług transportu 

dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijać mieszkalnictwo chronione. 

Dwie ankietowane jednostki zlecają częściową realizację wybranych typów usług (asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej, usługi wspierające osoby starsze i osoby 

z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania) podmiotom zewnętrznym. Są to GOPS oraz 

PCPR w Sulęcinie. 

W powiecie sulęcińskim dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, 

związanych z zapewnieniem opieki długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym,  

z zaburzeniami psychicznymi jest oceniania powyżej przeciętnej (średnio 3,89 w skali 1-5). 

Powiat sulęciński kieruje ofertę usług społecznych do szerokiego grona odbiorców. Spośród 15 

wymienionych kategorii usługobiorców, 11 jest obsługiwanych przez co najmniej połowę 

jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu. Są to przede wszystkim osoby starsze (w tym 

samotne i z obszarów wiejskich), osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, 

niemobilne, bezrobotni oraz członkowie rodzin dotkniętych problemem przemocy. Relatywnie 

rzadziej usługi społeczne są kierowane do migrantów/uchodźców, osób w kryzysie 

bezdomności, dzieci objętych pieczą zastępczą (po 2/6 wskazań) oraz rodzin zastępczych 

(1/6). 
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Tabela 15 Usługi społeczne świadczone w powiecie sulęcińskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  6 /6 1 4,0 4,0 - 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu 
zamieszkania 

5 /6 0 4,2 3,8 ↓ 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

4 /6 0 3,3 3,5 - 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

3 /6 0 3,5 4,0 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

3 /6 0 3,0 3,8 ↑ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

3 /6 0 3,5 3,5 - 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 
z niepełnosprawnościami  

2 /6 2 3,7 4,3 ↑ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

2 /6 0 3,8 3,8 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

2 /6 0 3,5 3,3 - 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

2 /6 0 3,2 3,2 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

2 /6 0 3,2 3,7 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

1 /6 0 3,5 3,5 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

0 /6 - 3,2 3,7 ↑ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

0 /6 - 3,2 3,2 - 

 Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat sulęciński [N=6]  
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4.8 Powiat świebodziński 

Jednostki pomocy społecznej z terenu powiatu świebodzińskiego wskazały na świadczenie 

stosunkowo węższego wachlarza usług społecznych niż jednostki z pozostałych powiatów. Na 

realizację usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych 

świadczonych w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych wskazało cztery 

z siedmiu jednostek z analizowanego obszaru. Realizacja pozostałych typów usług była 

deklarowana rzadziej. Żaden z respondentów nie wskazał na świadczenie usług interwencji 

kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie ani 

usług mieszkalnictwa o charakterze chronionym. 

Drugim elementem wyróżniającym powiat świebodziński (a także powiat wschowski opisany 

w dalszej części rozdziału) na tle regionu jest ocena bardzo wysokiego zapotrzebowania 

mieszkańców na kilka typów usług, głównie w zakresie wsparcia osób starszych 

i z niepełnosprawnościami (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi 

zdrowotne, wsparcie w miejscu zamieszkania, asystentura osobie niepełnosprawnej). 

Przewiduje się także, że zapotrzebowanie na te usługi będzie się zwiększało w przyszłości. 

Przewidywany spadek zapotrzebowania na usługi społeczne wskazano w obszarach wsparcia 

opiekunów osób zależnych, wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju 

instytucjach całodobowych oraz usług środowiskowych i aktywizacji społecznej dla osób 

w kryzysie bezdomności. 

Dwa z siedmiu ankietowanych podmiotów z powiatu świebodzińskiego dostrzega potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Potrzeby te dotyczą zwiększenia 

dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych, usług opiekuńczych nad osobami 

starszymi, mieszkalnictwa chronionego. 

Kierowników i dyrektorów jednostek pomocy społecznej poproszono także o ocenę 

dostępności usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych działających na ich terenie 

(w gminie lub powiecie). Potencjał jednostek leczniczych w zakresie zapewnienia opieki 

długoterminowej osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością został oceniony wysoko 

(średnio 4,36 w skali 1-5). Także dostępność opieki długoterminowej oferowanej osobom 

z zaburzeniami psychicznymi została oceniania powyżej przeciętnej (3,86). 

Głównymi kategoriami odbiorców usług społecznych w powiecie świebodzińskim są seniorzy 

(w tym osoby samotne), osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przewlekle chore. Cztery 

z siedmiu badanych jednostek oferują usługi społeczne osobom mającym trudności 

w poruszaniu się (niemobilnym). Pojedyncze podmioty wskazały na realizację zadań na rzecz 

uchodźców, osób bezrobotnych oraz członków rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub 

przemocy. 

Trzy jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi wspierające osoby starsze 

i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania, integracja seniorów ze społecznością 

lokalną, realizacja usług opiekuńczych w gospodarstwie opiekuńczym w Jordanowie) 

podmiotom zewnętrznym. Są to OPS w Zbąszynku oraz PCPR i OPS w Świebodzinie.  
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Tabela 16 Usługi społeczne świadczone w powiecie świebodzińskim  

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

4 /7 0 4,4 4,7 ↑ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  3 /7 2 4,7 4,9 - 
usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 
z niepełnosprawnościami  

3 /7 0 4,4 4,7 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

3 /7 0 4,4 4,3 - 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS 
i w gospodarstwach opiekuńczych) 

3 /7 1 4,1 4,9 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

1 /7 0 4,3 3,9 ↓ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

1 /7 0 4,1 4,1 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

1 /7 1 4,1 4,0 - 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

1 /7 0 4,1 3,7 ↓ 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

1 /7 0 4,0 4,1 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

1 /7 0 3,9 3,6 ↓ 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

1 /7 0 3,7 4,0 ↑ 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

0 /7 - 4,1 4,3 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu z usługami 
wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

0 /7 - 3,7 4,0 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat świebodziński [N=7]  
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4.9 Powiat wschowski 

Powiat wschowski jest najmniejszym w regionie. W jego skład wchodzą tylko trzy gminy. Jest 

także położony na obrzeżach województwa. Powoduje to, że dystrybucja usług społecznych 

jest skoncentrowana w niewielu ośrodkach (trzech OPS i jednym PCPR). Na terenie powiatu 

jest niewiele organizacji pozarządowych, a znaczna odległość od dużych ośrodków miejskich 

powoduje, że NGO z innych powiatów niechętnie prowadzą działalność (w zakresie usług 

społecznych) na terenie powiatu wschowskiego. Jest to jeden z powodów, dla których tylko 

jeden z ankietowanych podmiotów – MGOPS w Szlichtyngowej, zleca częściową realizację 

wybranych typów usług społecznych podmiotom zewnętrznym. 

W opinii kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej, zapotrzebowanie mieszkańców 

powiatu na większość typów usług społecznych jest bardzo wysokie. Obecnie najbardziej 

potrzebne są usługi z zakresu:  

• wsparcia dla rodzin, w szczególności tych przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, 

• integracji seniorów ze społecznością lokalną gwarantującej wydłużenie samodzielności 

i zwiększenie jakości funkcjonowania, 

• wsparcia opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu, 

• wsparcia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze. 

Dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki 

długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi jest 

oceniania jako przeciętna (średnio 3,33 w skali 1-5). 

Przewiduje się, że w przyszłości istotnie wzrośnie zapotrzebowanie na usługi z zakresu pieczy 

zastępczej (w tym kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę 

zastępczą, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) i usługi zdrowotne świadczone 

w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych oraz usługi środowiskowe 

i aktywizacyjne na rzecz osób w kryzysie bezdomności. 

Jednocześnie żadna z ankietowanych jednostek nie wskazała na to, że realizuje usługi 

dotyczące teleopieki, transportu indywidualnego dla osób niemobilnych, asystentury osobom 

z niepełnosprawnościami oraz wsparcia rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci 

i przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Mimo tego tylko jeden respondent – 

przedstawiciel PCPR we Wschowie, wskazał że potrzebne jest poszerzenie zakresu 

świadczonych usług społecznych. Potrzeby te dotyczą zwiększenia dostępności: 

• wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

• rodzinnej pieczy zastępczej, 

• dziennych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych,  

• opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci.
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Tabela 17 Usługi społeczne świadczone w powiecie wschowskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

3 /4 0 4,5 4,8 ↑ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

2 /4 0 4,5 4,5 - 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

2 /4 0 4,3 4,5 - 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  2 /4 0 4,3 4,5 - 
usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

2 /4 0 4,5 4,3 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

1 /4 1 4,3 4,8 ↑ 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

1 /4 1 4,8 4,5 ↓ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

1 /4 1 4,8 4,0 ↓ 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

1 /4 0 4,5 5,0 ↑ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju  
instytucjach całodobowych.  

1 /4 0 4,5 4,3 - 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

0 /4 - 4,8 4,8 - 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

0 /4 - 4,3 4,5 - 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

0 /4 - 4,8 4,3 ↓ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  
osób z niepełnosprawnościami  

0 /4 - 4,3 4,0 ↓ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat wschowski [N=4]  
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Główną kategorią odbiorców usług społecznych w powiecie wschowskim są osoby 

z niepełnosprawnościami (wskazane przez wszystkie ankietowane jednostki). Po dwie 

jednostki wskazały na realizację usług społecznych na rzecz seniorów, uchodźców/migrantów, 

rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, osób ubogich, rodzin zastępczych oraz 

dzieci objętych pieczą zastępczą. Pozostałe kategorie adresatów wsparcia były wymieniane 

przez pojedyncze ankietowane podmioty. 

4.10 Powiat zielonogórski i Zielona Góra 

W Zielonej Górze oraz w powiecie zielonogórskim najwyższą dostępnością charakteryzują się 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  

osób z niepełnosprawnościami. Na ich świadczenie wskazało 8 z 11 ankietowanych jednostek 

pomocy społecznej z analizowanego obszaru. Jednocześnie ten typ usług jest oceniany jako 

jeden z najbardziej potrzebnych. Poza nim wysoko oceniane jest zapotrzebowanie na usługi 

wspierające osoby starsze i osoby niepełnosprawnościami w ich miejscu zamieszkania. 

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na ten typ usług oraz na usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne opiekuńcze i zdrowotne będzie rosło w przyszłości.  

Poza usługami asystenckimi, w większości analizowanych gmin oferowane są usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi zdrowotne świadczone w społeczności 

lokalnej w formach dziennych i całodobowych oraz usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności 

tych przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (po 7/11 wskazań). 

Nieliczne z ankietowanych jednostek wskazały na świadczenie usług społecznych w zakresie 

transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności, teleopieki, usług z zakresu pieczy zastępczej i wsparcia dla dzieci i młodzieży 

przebywających w różnego rodzaju instytucjach całodobowych oraz usług mieszkalnictwa 

o charakterze chronionym.  

Średnia ocen wielkości zapotrzebowania na usługi opiekuńcze na terenach wiejskich niska (2,8 

w skali od 0 do 5). Należy jednak zwrócić uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie badanego 

obszaru pod tym względem. Przedstawiciele pomocy społecznej w trzech gminach – Bojadła, 

Sulechów, Świdnica wskazali, że zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone na 

terenach wiejskich jest bardzo wysokie. Pozostała większość gmin z powiatu zielonogórskiego 

oceniła te potrzeby nisko lub bardzo nisko. Te różnice są jednym z objawów szerszego 

zjawiska. Przeciętnie, poszczególne powiaty woj. lubuskiego nie różnią się między sobą 

istotnie. Swoją specyfikę mają największe miasta regionu, ale poza tym powiaty mierzą się 

z podobnymi trudnościami i mają podobne zasoby. Różnice ujawniają się kiedy weźmiemy pod 

uwagę, czy oceniamy obszar miejski czy wiejski. Ten typ uwarunkowania zostanie 

uwzględniony w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania, które bazują w głównej 

mierze na danych jakościowych pochodzących z wywiadów pogłębionych i warsztatów 

diagnostyczno-strategicznych. 
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Tabela 18 Usługi społeczne świadczone w powiecie zielonogórskim i w Zielonej Górze 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  
osób z niepełnosprawnościami  

8 /11 2 3,8 3,8 - 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych w miejscu 
zamieszkania 

7 /11 1 3,7 4,1 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

7 /11 0 3,6 3,3 ↓ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  6 /11 0 3,9 4,3 ↑ 
usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

6 /11 0 3,4 3,2 - 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

6 /11 0 2,8 2,9 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie  
samodzielności i zwiększenie jakości funkcjonowania 

5 /11 0 3,7 4,0 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących  
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

5 /11 0 3,5 3,9 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

5 /11 1 3,3 3,4 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych,  
rodzinnych form, usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe  
wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

2 /11 0 3,6 3,4 - 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

2 /11 0 3,5 3,3 - 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

2 /11 1 3,3 3,0 ↓ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

1 /11 0 3,3 3,5 - 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

1 /11 0 3,1 3,4 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat zielonogórski i Zielona Góra [N=11]  
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Uczestników ankiety (kadra zarządzająca OPS i PCPR) zapytano, czy dostrzegają potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Trzy z jedenastu podmiotów 

odpowiedziały na to pytanie twierdząco. Zasygnalizowane potrzeby dotyczą zwiększenia 

dostępności:  

• usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,  

• usług opiekuńczych i wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami, 

• wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, 

• usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  

np. teleopieka, systemy przywoławcze. 

Cztery ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi zdrowotne, usługi asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej, usługi środowiskowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, usługi 

w zakresie mieszkalnictwa chronionego) podmiotom zewnętrznym. Są to GOPS w Świdnicy, 

MGOPS w Czerwieńsku, MOPS w Zielonej Górze, PCPR w Zielonej Górze. 

Dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki 

długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi jest 

przez przedstawicieli OPS i PCPR z terenu powiatu zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry 

oceniania nieznacznie powyżej przeciętnej (średnio 3,64 w skali 1-5). 

Na analizowanym obszarze odbiorcami usług społecznych są przede wszystkim osoby starsze 

i niepełnosprawne (po 11/11 wskazań). Dosyć wysoką liczbę wskazań odnotowano w zakresie 

świadczenia usług społecznych na rzecz osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi lub 

przewlekle chorymi (7/11). Kategoriami adresatów pomocy społecznej, którą wymieniło 

relatywnie najmniej ankietowanych jednostek (po 4/11 wskazań) są uchodźcy/migranci 

i rodziny zastępcze. 

4.11 Powiat żagański 

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu żagańskiego wskazali na 

świadczenie istotnie węższego wachlarza usług społecznych, niż jednostki z pozostałych 

powiatów. Na realizację usług opiekuńczych na terenach wiejskich, wskazało sześć z dziesięciu 

jednostek z analizowanego obszaru. Pięć ankietowanych podmiotów świadczy usługi 

asystenckie wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Po cztery jednostki oferują usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne oraz usługi wspierające 

osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania. Realizacja pozostałych 

typów usług społecznych była deklarowana znacznie rzadziej (przez maksymalnie trzy z 

dziesięciu jednostek pomocy społecznej). Żaden z respondentów nie wskazał na świadczenie 

usług w zakresie: 

• transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób niemobilnych, 

• zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, 

systemy przywoławcze, 
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• wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 

całodobowych,  

• mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym. 

W odniesieniu do większości typów usług społecznych, dyrektorzy i kierownicy lokalnych OPS 

i PCPR przewidują, że zapotrzebowanie na nie będzie rosło w przyszłości. Największy wzrost 

przewiduje się w zakresie potrzeby wsparcia opiekunów osób zależnych. Obecnie jako 

najbardziej potrzebne postrzegane są usługi asystenckie oferowane osobom 

z niepełnosprawnościami i usługi wspierające seniorów i osoby z niepełnosprawnością w ich 

miejscu zamieszkania. Jest to zgodne z kierunkiem polityki społecznej, która zakłada 

deinstytucjonalizację usług społecznych, wsparcie osób potrzebujących w ich środowisku 

i z pełnym poszanowaniem ich godności. 

Dwóch z dziesięciu ankietowanych podmiotów z powiatu żagańskiego dostrzega potrzebę 

poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych. Potrzeby te dotyczą zwiększenia 

dostępności:  

• mieszkalnictwa chronionego,  

• opieki wytchnieniowej,  

• usług opiekuńczych i wspomagających dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 

• usług społecznych dla seniorów (aktywizacji, zapobiegania wykluczeniu społecznemu). 

Respondentów poproszono także o ocenę dostępności usług zdrowotnych w podmiotach 

leczniczych działających na ich terenie (w gminie lub powiecie). Potencjał jednostek 

leczniczych w zakresie zapewnienia opieki długoterminowej osobom starszym, 

niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi został oceniony jako przeciętny (średnio 

3,10 w skali 1-5). 

Głównymi kategoriami odbiorców usług społecznych w powiecie żagańskim są seniorzy 

(w tym osoby samotne) i osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym sześć z dziesięciu 

ankietowanych podmiotów wskazało na świadczenie usług społecznych na rzecz osób 

przewlekle chorych. Wśród najrzadziej wymienianych kategorii adresatów usług społecznych 

wymieniono dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz członków rodzin dotkniętych 

problemem uzależnień lub przemocy (po 1/10 wskazań).  
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Tabela 19 Usługi społeczne świadczone w powiecie żagańskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS 
i w gospodarstwach opiekuńczych) 

6 /10 1 3,5 3,4 - 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową  
osób z niepełnosprawnościami  

5 /10 0 4,1 4,5 ↑ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

4 /10 0 3,6 4,0 ↑ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  4 /10 0 4,0 3,7 ↓ 
usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

3 /10 0 3,0 3,5 ↑ 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

3 /10 0 3,1 3,3 - 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

2 /10 0 3,4 3,8 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

1 /10 0 2,5 3,7 ↑ 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

1 /10 0 2,9 3,4 ↑ 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

1 /10 - 3,4 3,4 - 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób  
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

0 /10 - 3,3 3,8 ↑ 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

0 /10 - 3,3 3,6 ↑ 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

0 /10 - 3,0 3,5 ↑ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

0 /10 - 3,0 3,4 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat żagański [N=10]  
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4.12 Powiat żarski 

W powiecie żarskim najwyższą dostępnością charakteryzują się usługi wspierające osoby 

starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania oraz usługi opiekuńcze na 

terenach wiejskich (po 7/11 wskazań). Z kolei żadna z jedenastu ankietowanych jednostek 

pomocy społecznej nie wskazała na świadczenie usług w zakresie transportu indywidualnego 

typu door-to-door dla osób niemobilnych. Pojedynczy respondenci wskazywali, że 

w kierowanych przez nich podmiotach świadczone są usługi asystenckie dla osób 

z niepełnosprawnościami, usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub 

wspomaganym oraz usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju 

instytucjach całodobowych.  

Jako usługi społeczne, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie wskazano usługi 

wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi wspierające osoby starsze i osoby 

z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. W ocenie kadry zarządzającej OPS i PCPR 

z terenu powiatu żarskiego, relatywnie najmniejsze zapotrzebowanie jest zgłaszane na usługi 

oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, 

systemy przywoławcze. Jak zaznaczono już we wcześniejszej części opracowania, niewielkie 

zainteresowanie tymi usługami prawdopodobnie wynika z niskiej świadomości społecznej na 

temat sposobu ich działania, a w konsekwencji oporu wobec korzystania z nich. Według 

przewidywań, największy wzrost zapotrzebowania będzie dotyczył usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług zdrowotnych świadczonych w społeczności 

lokalnej w formach dziennych i całodobowych. 

Dostępność usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, związanych z zapewnieniem opieki 

długoterminowej osobom starszym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi jest 

oceniania jako przeciętna (średnio 3,48 w skali 1-5).  

Pięciu z jedenastu przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu żarskiego 

dostrzega potrzebę poszerzania zakresu realizowanych usług społecznych. Potrzeby te 

dotyczą zwiększenia dostępności: 

• usług opiekuńczych szczególnie dla osób starszych i zależnych, 

• usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

• mieszkalnictwa chronionego,  

• opieki wytchnieniowej, 

• opieki całodobowej w postaci miejskiego domu pomocy społecznej.
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Tabela 20 Usługi społeczne świadczone w powiecie żarskim 

Typy usług społecznych 
Liczba podmiotów 
realizujących 
usługi 

W tym zlecających 
całość lub część 
realizacji usług 

Ocena obecnego 
zapotrzebowania 

Ocena przyszłego 
zapotrzebowania 

↑ / ↓ 

usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  7 /11 1 3,8 3,6 - 
usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone w miejscu zamieszkania, w ŚDS i 
w gospodarstwach opiekuńczych) 

7 /11 1 2,8 3,2 ↑ 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi zdrowotne świadczone 
w społeczności lokalnej w formach dziennych i całodobowych,  
w tym świadczonych w miejscu zamieszkania 

5 /11 1 3,6 4,3 ↑ 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych wychowujących dzieci i przeżywających 
trudności opiekuńczo-wychowawcze 

3 /11 0 4,0 3,8 - 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą wydłużenie samodzielności 
i zwiększenie jakości funkcjonowania 

3 /11 0 3,6 3,8 - 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy,  
w tym przemocy w rodzinie 

3 /11 0 3,7 3,6 - 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych 
wykluczeniem mieszkaniowym 

2 /11 1 3,4 3,4 - 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych  
np. teleopieka, systemy przywoławcze 

2 /11 1 2,5 3,3 ↑ 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 

2 /11 0 3,5 3,5 - 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, 
usługi wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe wsparcie osób 
usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

2 /11 0 3,1 3,0 - 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób 
z niepełnosprawnościami  

1 /11 0 3,3 3,7 ↑ 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym w połączeniu  
z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne  
i mieszkaniowe 

1 /11 0 3,3 3,5 - 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju instytucjach 
całodobowych.  

1 /11 0 3,0 3,1 - 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

0 /11 - 3,1 3,5 ↑ 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego, powiat żarski [N=11]  
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Potrzeba utworzenia miejskiego DPS została zasygnalizowana przez przedstawiciela MOPS 

w Żarach. Jej zaspokojenie będzie utrudnione w ramach finansowania ze środków unijnych. 

Także krajowa polityka społeczna priorytetowo traktuje deinstytucjonalizację usług 

społecznych. Dlatego należy szukać innych rozwiązań niż tworzenie całodobowych domów 

pomocy społecznej. Takim rozwiązaniem może być mieszkalnictwo chronione lub 

wspomagane albo centrum opiekuńczo-mieszkalne. W sytuacjach, gdy stan zdrowia 

podopiecznego powoduje konieczność stałej opieki i monitorowania, rozwiązaniem są zakłady 

lecznicze świadczące usługi zdrowotne i opiekę długoterminową. 

Podobnie, jak w pozostałych powiatach województwa lubuskiego, głównymi grupami 

odbiorców usług społecznych w powiecie żarskim są osoby starsze (w tym samotne) oraz 

osoby z niepełnosprawnościami. Kolejnymi najczęściej wskazywanymi adresatami pomocy są 

osoby przewlekle chore, osoby w kryzysie bezdomności (po 6/11 wskazań), osoby niemobilne 

oraz osoby ubogie (po 5/11 wskazań). Wśród grup najrzadziej wymienianych jako odbiorcy 

usług społecznych świadczonych przez OPS i PCPR znalazły się rodziny zastępcze i dzieci objęte 

pieczą zastępczą (po 2/11 wskazań).   

Trzy ankietowane jednostki zlecają realizację wybranych typów usług (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi zdrowotne, usługi środowiskowe na rzecz osób 

w kryzysie bezdomności, teleopieka) podmiotom zewnętrznym. Są to MGOPS w Lubsku, 

MOPS w Żarach i GOPS w Żarach. 

5 Obecne deficyty oraz przyszłe potrzeby w zakresie usług 

społecznych 

Całościowa analiza zebranego materiału badawczego dostarczyła wniosków w dużej mierze 

spójnych dla całego obszaru województwa lubuskiego. Czynnik terytorialny, który różnicuje 

występujące deficyty i potrzeby to nie konkretna jednostka administracyjna (gmina lub 

powiat), tylko stopień urbanizacji obszaru – miejski lub wiejski, rozległość danego obszaru 

i liczba jego ludności. W związku z powyższym diagnozę w zakresie deficytów i przyszłych 

potrzeb w zakresie usług społecznych przedstawiono łącznie dla regionu uwzględniając 

w interpretacji specyfikę obszaru miejskiego i wiejskiego oraz elementy, które w jakiś sposób 

wyróżniają określone gminy lub powiaty. 

5.1 Ocena działań w zakresie organizacji i świadczenia usług podejmowanych przez 

instytucje regionalne 

Realizatorzy usług społecznych – zarówno publiczne jednostki pomocy społecznej, jak 

i organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, bardzo dobrze oceniają współpracę 

z instytucjami regionalnymi zaangażowanymi w politykę społeczną. W wywiadach 

pogłębionych prowadzonych dla potrzeb diagnozy zwracali oni uwagę na dostępność 

i gotowość do pomocy pracowników instytucji wyższego szczebla: 
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„Bardzo dobrze nam się współpracuje na każdym poziomie. I z powiatem, i z ROPS-em, 

i z Urzędem Marszałkowskim, czy z Wojewodą i jego pracownikami. Jest wymiana 

doświadczeń, informacji. Można się poradzić, wspomagać na każdym etapie – czy to piszemy 

wnioski, czy rozliczamy jakieś świadczenia. Nie ma najmniejszego problemu.” 

 Respondentka [IDI 24] – OPS z terenu powiatu międzyrzeckiego 

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, które 

realizuje ROPS. Kierownicy OPS-ów i PCPR-ów doceniają ich jakość i chętnie kierują na nie 

pracowników. 

„Na stronę ROPS zaglądam bardzo często, ponieważ ROPS daje mi wsparcie w zakresie 

szkolenia kadry. Mają często szkolenia, które są dla nas nieodpłatne. To dla mnie jest bardzo 

istotne.” 

Respondentka [IDI 21] – OPS z terenu powiatu krośnieńskiego 

Z kolei organizacje pozarządowe działające w obszarze usług społecznych i realizujące projekty 

unijne często kontaktują się z Urzędem Marszałkowskim będącym Instytucją Zarządzającą 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Podkreślają, że potrzebne informacje są im 

przekazywane szybko i w przystępny sposób.  

Część respondentów zauważyła, że strony internetowe instytucji regionalnych bywają mało 

przejrzyste. Przykładowo zbyt wiele informacji pojawia się jako aktualności, potem nie są one 

porządkowane w odpowiednich zakładkach i po upływie pewnego czasu trudno je odnaleźć. 

Ocena działań związanych z obszarem usług społecznych podejmowanych przez instytucje 

regionalne – ROPS w Zielonej Górze, Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego, była jednym z obszarów badawczych ankiety z udziałem OPS-ów 

i PCPR-ów. Respondenci mieli za zadanie ocenić w skali pięciostopniowej (od 1 – bardzo źle do 

5 – bardzo dobrze) trzy aspekty: 

• trafność działań podejmowanych na poziomie regionu z punktu widzenia potrzeb 

lokalnych; 

• skoordynowanie działań podejmowanych na poziomie regionu z działaniami 

podejmowanymi lokalnie; 

• przepływ informacji na temat działań (z poziomu instytucji regionalnych do jednostek na 

szczeblu powiatowym i gminnym). 

Średnie przyznanych ocen są wysokie, wahają się w zależności od ocenianych aspektów 

i instytucji od 4,14 (w przypadku oceny trafności działań podejmowanych przez Urząd 

Marszałkowski) do 4,47 (w przypadku oceny przepływu informacji między Urzędem 

Wojewódzkim a jednostkami na poziomie powiatów i gmin). Oceny przyznane poszczególnym 
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instytucjom  regionalnym są do siebie bardzo zbliżone. Nie zachodzi między nimi istotna 

statystycznie8 różnica. 

Niemal połowa respondentów bardzo dobrze oceniła przepływ informacji kierowanych przez 

instytucje regionalne do jednostek pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Co trzeci 

badany wskazał w tym aspekcie ocenę dobrą. Odsetek kierowników i dyrektorów OPS i PCPR 

niezadowolonych w tym zakresie wyniósł łącznie od 2% w przypadku oceny Urzędu 

Wojewódzkiego do 5% w przypadku oceny Urzędu Marszałkowskiego.  

 
Wykres 5 Ocena przepływu informacji na temat działań podejmowanych w obszarze usług 
społecznych (z poziomu instytucji regionalnych do jednostek na szczeblu lokalnym) 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 

W odniesieniu do skoordynowania działań podejmowanych na poziomie regionu z działaniami 

realizowanymi przez powiaty i gminy, dominowały oceny dobre (od 37% w przypadku oceny 

Urzędu Marszałkowskiego do 45% w przypadku oceny Urzędu Wojewódzkiego i ROPS). Ocenę 

bardzo dobrą wskazało około 30% ankietowanych. Złą opinię na temat skoordynowania 

działań pomiędzy poziomem regionalnym a lokalnym wyrazili nieliczni respondenci – od 1% 

do 2%. Nikt nie wskazał na ocenę bardzo złą.  

  

 
8 W weryfikacji istotności różnic rozkładu posłużono się dwukierunkową analizą wariancji Friedmana według rang 
dla prób zależnych. 
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Częściowym uzasadnieniem nielicznie przyznawanych złych ocen współpracy pomiędzy 

jednostkami lokalnymi a regionalnymi może być wynikające z pandemicznych obostrzeń 

ograniczenie indywidualnych kontaktów. Taki powód wskazała jedna z respondentek 

wywiadów indywidualnych, która jednocześnie uczestniczyła w badaniu ankietowym. 

„Na przestrzeni ostatnich 2 lat pandemii (…) tę współpracę oceniam niezbyt dobrze, ale może 

właśnie dlatego, że tych spotkań było organizowanych niewiele. Uważam, że należy usprawnić 

przepływ informacji pomiędzy jednostkami szczebla lokalnego a regionalnego.” 

Respondentka [IDI 6] – PCPR z subregionu południowego 

 
Wykres 6 Ocena skoordynowania działań podejmowanych na poziomie regionu z działaniami 
podejmowanymi lokalnie 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 

Zbliżone wyniki uzyskano w zakresie oceny trafności działań podejmowanych na poziomie 

regionu z punktu widzenia potrzeb lokalnych. Około 39% ankietowanych oceniło ten aspekt 

dobrze. Oceny bardzo dobre stanowiły od 27% (dla Urzędu Marszałkowskiego) do 31% (dla 

Urzędu Wojewódzkiego i ROPS). Niezadowolenie wyraziło od 1% do 3% respondentów. 
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Wykres 7 Ocena trafności działań podejmowanych na poziomie regionu z punktu widzenia 
potrzeb lokalnych 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 

5.2 Ocena dostępności i jakości świadczonych usług społecznych 

Ilościową charakterystykę typów usług dostępnych w poszczególnych powiatach 

przedstawiono w rozdziale 3. niniejszego opracowania. W poniższej tabeli zawarto te dane 

ogólnie dla regionu z uwzględnieniem podziału na usługi świadczone przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej (w tym także CUS w Szczańcu). Takie ujęcie 

pozwala ocenić dostępność wsparcia uwzględniając specyfikę podmiotów, które je świadczą. 

Zadania powiatów i gmin w zakresie pomocy społecznej są określone ustawowo. Zakres usług 

społecznych PCPR skupia się wokół wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia rodzin 

(w szczególności przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze), organizacji pieczy 

zastępczej i przeciwdziałania przemocy. Zadania OPS koncentrują się na usługach 

opiekuńczych, pomocy środowiskowej seniorom i osobom z niepełnosprawnościami oraz 

integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. 
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Tabela 21 Typy usług społecznych świadczone przez PCPR, OPS i CUS z terenu regionu  

typ usługi społecznej 
PCPR OPS i CUS 

Ogółem 
liczba % liczba % 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
usługi zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej 
w formach dziennych i całodobowych, w tym świadczonych 
w miejscu zamieszkania 

2 14% 56 68% 56 

usługi wspierające osoby starsze i osoby 
z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania  

4 29% 48 59% 51 

usługi opiekuńcze na terenach wiejskich (w tym świadczone 
w miejscu zamieszkania, w ŚDS i w gospodarstwach 
opiekuńczych) 

0 0% 50 61% 50 

usługi wsparcia dla rodzin, w szczególności tych 
wychowujących dzieci i przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze 

8 57% 37 45% 44 

usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, 
edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami  

6 43% 36 44% 41 

usługi interwencji kryzysowej oraz usługi w zakresie 
przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie 

8 57% 30 37% 37 

integracja seniorów ze społecznością lokalną gwarantującą 
wydłużenie samodzielności i zwiększenie jakości 
funkcjonowania 

0 0% 27 33% 27 

usługi z zakresu pieczy zastępczej, tworzenie jej 
zdeinstytucjonalizowanych, rodzinnych form, usługi 
wsparcia dla rodzin zastępczych, a także kompleksowe 
wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę 
zastępczą 

14 100% 10 12% 22 

wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

2 14% 21 26% 22 

usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób 
w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem 
mieszkaniowym 

1 7% 22 27% 22 

usługi oparte na nowoczesnych technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy 
przywoławcze 

2 14% 16 20% 17 

usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub 
wspomaganym w połączeniu z usługami wspierającymi lub 
innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne 
i mieszkaniowe 

3 21% 9 11% 11 

usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających 
w różnego rodzaju instytucjach całodobowych 

4 29% 6 7% 10 

usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-
door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

0 0% 7 9% 7 

* Dane pozyskane od GCPR w Gorzowie Wielkopolskim i MOPS w Zielonej Górze są w 
powyższej tabeli uwzględnione dwukrotnie (podmioty te pełnią zadania zarówno PCPR, jak 
i OPS). Z tego względu wartość w kolumnie „Ogółem” nie jest sumą wartości dla OPS i PCPR. 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 
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Typy usług, które w trakcie warsztatów diagnostyczno-strategicznych w powiatach wybrzmiały 

jako najmniej dostępne dla mieszkańców to: 

• usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub wspomaganym, 

• usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności , 

• usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych np. 

teleopieka, systemy przywoławcze. 

Zostaną one szerzej omówione w podrozdziale dotyczącym usług społecznych, których 

brakuje w gminach i powiatach. 

Pozostałe typy usług społecznych, na których koncentrowali swoją uwagę uczestnicy badania 

dotyczą szeroko rozumianego wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

Kategoria ta obejmuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne opiekuńcze, zdrowotne, usługi 

opiekuńcze świadczone na terenach wiejskich, usługi asystenckie dla osób 

z niepełnosprawnościami. Ze względu na dużą aktywność organizacji wspierających 

aktywizację społeczną osób starszych, mocno wybrzmiały także opinie na temat integracji 

seniorów ze społecznością lokalną. 

Usługi opiekuńcze  

Zgodnie z wynikami badania ankietowego usługi opiekuńcze (w tym realizowane na obszarach 

wiejskich) są świadczone przez 91% jednostek pomocy społecznej na poziomie gminy. Jest to 

podstawowa forma usług społecznych. Fakt oferowania jej przez OPS nie jest różnicowany 

typem gminy (miejska/wiejska/miejsko-wiejska). Wobec powyższego, na dostępność usług 

opiekuńczych wpływają inne czynniki.  

 

Wykres 8 Odsetek gmin realizujących usługi opiekuńcze, wg typu gminy 

* na wykresie skompilowano odpowiedzi dotyczące świadczenia usług opiekuńczych ogółem 

oraz na obszarach wiejskich 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Podczas warsztatów diagnostyczno-strategicznych w powiatach oraz wywiadów pogłębionych 

ujawnił się problem z zapewnieniem wystarczającego personelu mogącego świadczyć usługi 

opiekuńcze. Gminy starają się uzupełniać braki kadrowe poprzez sąsiedzkie formy usług 

społecznych, ale i one nie są w stanie w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Dla części 

beneficjentów pomocy społecznej, szczególnie dla samotnych osób starszych, konieczność 
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partycypowania w kosztach usług opiekuńczych powoduje zmniejszenie ich dostępności. 

Obiektywnie niewysokie stawki, w budżecie osoby dysponującej jedynie niską emeryturą lub 

rentą, stanowią istotny wydatek. Czasem niemożliwy do pokrycia.  

„Te usługi są dostępne. OPS organizuje opiekunki, specjalistów, asystentów osobistych osób 

niepełnosprawnych. Organizowane są także wydarzenia dla seniorów. Problem w tym, że 

niesamodzielni seniorzy potrzebują tych usług dużo (wiele godzin). Usługi opiekuńcze są 

częściowo odpłatne. W bardzo niewielkim stopniu, ale dla rencisty, którego świadczenia są 

niewysokie, te 200 czy 300 zł miesięcznie stanowi dużą kwotę. Szczególnie kiedy dodatkowo 

ponosi wysokie wydatki np. na leki.” 

Respondentka [IDI 10] – stowarzyszenie emerytów, rencistów i inwalidów, powiat nowosolski 

Sama jakość usług opiekuńczych jest oceniana dobrze. Przedstawiciele środowisk 

reprezentujących osoby potrzebujące tych usług (głównie niesamodzielne osoby starsze 

i osoby przewlekle chore) wskazują, że są one bardzo ważnym wsparciem. Osoby samotne, 

które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach są szczęśliwe, że mogą się spotkać 

z kimś życzliwym, kto im pomoże i kto się nimi zainteresuje. Szczególnie dla wielu osób 

starszych, perspektywa konieczności opuszczenia swojego domu i przeniesienia się do np. 

Domu Pomocy Społecznej, budzi lęk. Dlatego tak cenią usługi opiekuńcze realizowane 

w swoim domu.  

Z dużym entuzjazmem spotkały się usługi opiekuńcze świadczone na terenach wiejskich 

w formie zielonych gospodarstw opiekuńczych (w miejscowościach Jasieniec, Jordanowo 

i Nowe Żabno). Pomysł został oceniony jako innowacyjny, trafiający w potrzeby 

i wykorzystujący lokalne zasoby. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze i  usługi zdrowotne  

Sąsiedzkie formy świadczenia usług społecznych nie są w stanie uzupełnić braków kadrowych 

niezbędnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i usług zdrowotnych. Osób 

z odpowiednimi kwalifikacjami (pielęgniarek, opiekunek medycznych) brakuje na rynku. Te, 

które są wybierają pracę w innych podmiotach, nierzadko za zachodnią granicą.  

„Myślę, że w Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma w tej chwili specjalistycznych usług dla osób 

chorych będących w domach. Jeśli te usługi nie mogą być udzielone osobie niesamodzielnej 

w jej miejscu zamieszkania, to niestety musi ona trafić do DPS-u.” 

Respondent [IDI 46] – stowarzyszenie realizujące usługi społeczne, powiat żarski 

Szczególnie trudne jest zapewnienie usług osobom mieszkającym na obszarach wiejskich 

z dala od dużych ośrodków miejskich oraz w gminach, które są rozległe terytorialnie, ale mają 
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stosunkowo niedużą liczbę mieszkańców (np. Bytnica i Torzym). Wtedy zatrudnienie 

specjalisty lub zlecenie tych zadań podmiotom zewnętrznym staje się niemal niemożliwe. 

Wysokość wynagrodzenia przewidziana za usługę jest nieadekwatna wobec wykonanej pracy 

i konieczności dojazdu do beneficjenta. Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie 

małych gmin (np. Lipinki Łużyckie) mają jedynie podstawową kadrę. Zabezpieczenie zwykłych 

usług opiekuńczych jest tam trudne, a czynniki kadrowe, finansowe i organizacyjne niemal 

uniemożliwiają rozszerzenie oferty usług społecznych o specjalistyczne usługi opiekuńcze 

i usługi zdrowotne. 

W ramach badania ankietowego dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej 

zapytano czy widzą potrzebę poszerzenia zakresu świadczonych usług społecznych, a jeśli tak, 

to jakich. Cztery gminy bezpośrednio wskazały zapotrzebowanie w zakresie specjalistycznych 

usług społecznych: Łagów, Maszewo, Trzebiel, miasto Gubin (w zakresie specjalistycznych 

usług opiekuńczych kierowanych do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi).  

Przedstawiciele środowisk osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych i usług 

zdrowotnych mówią o ich wysokiej jakości. Osoby realizujące te zadania muszą posiadać 

określone kwalifikacje. To zapewnia fachowość świadczonego wsparcia. Wskazywane są także 

wysokie kompetencje interpersonalne specjalistów i traktowanie klienta z pełnym 

poszanowaniem jego godności. 

Usługi asystenckie wspierające aktywność społeczną, edukacyjną lub 

zawodową osób z  niepełnosprawnościami  

Znacząco na dostępność usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami wpływa 

realizacja rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Beneficjenci są 

bardzo zainteresowani tym typem wsparcia. Jest ono dla nich bezpłatne, pełny koszt zostaje 

uiszczony w ramach programu. Dlatego także gminy chętnie podejmują jego realizację. 

Wyższe wynagrodzenia dla asystentów (w porównaniu do wyceny usług opiekuńczych) 

powodują, że znacznie łatwiej znaleźć osoby gotowe do podjęcia się takiej pracy. 

 

Wykres 9 Odsetek gmin realizujących usługi asystencie wspierające aktywność społeczną, 
edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że odsetek OPS oferujących usługę asystentury osobie 

z niepełnosprawnością jest nieco wyższy w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich niż 

w gminnych miejskich. Dane pochodzące z badań jakościowych nasuwają wniosek, że taki stan 
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rzeczy może być odpowiedzią na ogólnie większą dostępność usług wsparcia osób 

niepełnosprawnych w miastach - nie tylko przez publiczną pomoc społeczną, ale także przez 

organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Działalność drugiego i trzeciego sektora jest 

znacznie mniejsza na obszarach wiejskich, a to wzmaga potrzebę uzupełnienia tego braku 

w ramach usług podmiotów publicznych.  

Odbiorcy oraz opiekuni obiorców wsparcia w postaci asystentury osobie z 

niepełnosprawnością dobrze oceniają jego jakość. Beneficjenci czują się bezpiecznie, spędzają 

aktywnie i interesująco czas, a ich opiekunowie mają ten czas dla siebie. Ocenia się, że usługa 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pozytywnie wpływa na jej zadowolenie z życia. 

Integracja seniorów ze społecznością  lokalną  

Dostępność działań w zakresie aktywizacji i integracji seniorów ze społecznością lokalną jest 

oceniana wysoko. Na większości terenu województwa funkcjonują Kluby Seniora, 

Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne formy aktywności nakierowane na osoby starsze. Poza 

nimi lokalne organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury oraz jednostki pomocy 

społecznej organizują wydarzenia typu piknik, festyn, których celem jest integracja całej 

społeczności lokalnej. 

Na terenie województwa lubuskiego działa 45 placówek Senior+, które dysponują łącznie 1063 

miejscami (stan na 31.03.2022 r.)9. Najwięcej placówek znajduje się w powiecie strzelecko-

drezdeneckim (8) i gorzowskim (7).  

 

Mapa 3 Liczba Placówek Senior+ działających na terenie województwa lubuskiego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 
9 Źródło: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej 
(dostęp: 18.10.2022) 



 

68 

Program wieloletni „Senior+” to program rządowy zakładający wspieranie finansowe 

jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na 

prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Jego celem strategicznym 

jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez 

dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz 

zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu 

w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.10 

W większości gmin seniorzy chętnie korzystają z oferty skierowanych do nich usług 

integracyjnych. Stowarzyszenia organizujące działalność klubów seniora zapewniają 

uczestnikom możliwość aktywnego spędzenia czasu poprzez udział w zajęciach realizowanych 

stacjonarnie (warsztaty rękodzieła, wykłady, wieczorki taneczne, spotkania towarzyskie) oraz 

wyjazdowo (wycieczki).  

Usługi środowiskowe i aktywizacja społeczna dla osób w  kryzysie bezdomności  

Problem bezdomności jest widoczny głównie w większych ośrodkach miejskich. Na ich terenie 

działają organizacje pozarządowe specjalizujące się we wsparciu osób w kryzysie 

bezdomności. Dysponują one infrastrukturą oraz pracą opartą w dużej mierze na 

wolontariacie. Często realizują pomoc osobom bezdomnym w oparciu o zlecenie zadania 

przez samorząd lokalny. Dostępność tego typu usług społecznych jest oceniana jako 

wystarczająca.  

 

Wykres 10 Odsetek gmin realizujących usługi środowiskowe i aktywizację społeczną dla osób 
w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Jakość tych usług trudno ocenić. Są realizowane w odpowiednim standardzie. Organizacje, 

które je świadczą mają doświadczonych, zaopatrzonych w wiedzę i umiejętności 

pracowników. Usługi są realizowane z poszanowaniem godności klientów. Jednak 

komplementarnym elementem wsparcia środowiskowego i aktywizacji społecznej osób 

w kryzysie bezdomności powinno być wsparcie w zdobyciu bezpiecznego miejsca 

zamieszkania. Komercyjny rynek mieszkaniowy jest praktycznie niedostępny dla tej grupy. 

Także nie są oni grupą priorytetową w dostępie do gminnych zasobów mieszkaniowych 

(socjalnych i komunalnych).  

 
10 Źródło: http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/544 (dostęp: 18.10.2022) 
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5.3 Jakiego typu usług brakuje w powiatach i gminach? 

Całościowa analiza zabranego materiału badawczego pozwala na wskazanie kilku typów usług 

społecznych, których brakuje w województwie lubuskim. Bez zaspokojenia potrzeb w ich 

zakresie deinstytucjonalizacja pomocy społecznej nie jest możliwa. Zakres tych usług to: 

• Wsparcie rodzin osób zależnych (przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych seniorów), 

• Integracja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, 

• Transport indywidualny osób z ograniczoną mobilnością, szczególnie mieszkańców 

obszarów wiejskich, 

• Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa chronionego/ wspomaganego/ treningowego, 

• Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (np. teleopieka, systemy przywoławcze) w opiece nad osobami ze 

złym stanem zdrowia. 

Wsparcie rodzin osób przewlekle chorych  oraz z niepełnosprawnościami  

Wyniki badania ankietowego z udziałem jednostek pomocy społecznej wskazują, że wsparcie 

opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jest 

świadczone przez co czwartą gminę (26%). Ośrodki pomocy społecznej w gminach wiejskich 

realizację tego typu usługi nieco częściej niż jednostki w gminach miejskich i miejsko-

wiejskich. 

 

Wykres 11 Odsetek gmin świadczących wsparcie opiekunów faktycznych/nieformalnych osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Uczestnicy wywiadów pogłębionych (organizacje reprezentujące grupy usługobiorców, 

podmioty świadczące usługi społeczne, podmioty lecznicze świadczące usługi hospicyjne) 

wskazali, że brakuje systemowego wsparcia dla rodzin osób zależnych (osób przewlekle 

chorych, z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi). Wsparcie instytucjonalne dla tej grupy polega głównie na ofercie usług 

wsparcia wychnieniowego, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, środowiskowych 

domów samopomocy. Jednak to wsparcie w dalszym ciągu koncentruje się na osobie zależnej. 

Jest ono bardzo ważne i potrzebne, ale nie odpowiada w pełni na potrzeby faktycznych 

opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Potrzeby te obejmują także wsparcie 
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psychologiczne (czasem wręcz terapeutyczne) i informacyjne. Jest to problem ogólnopolski, 

wyraźny także w województwie lubuskim. Starają się na niego odpowiadać organizacje 

pozarządowe. Przykładowo w Gorzowie Wielkopolskim swoją siedzibę ma Fundacja Równie 

Ważni, która swoje działania koncentruje na zdrowym rodzeństwie ciężko chorych dzieci. Tak, 

aby ich dzieciństwo było możliwie zbliżone do dzieciństwa ich rówieśników, którzy nie muszą 

mierzyć się z trudnościami wynikającymi z sytuacji zaistnienia choroby w rodzinie. 

„(…) jest bardzo dużo fundacji, które zajmują się pomocą osobom, czy dzieciom cierpiącym na 

choroby. Natomiast my zakładając naszą fundację, nie znalazłyśmy drugiej z działaniami 

skierowanymi właśnie do rodzin - jako wsparcie dla rodzin chorujących dzieci. (…) rodziny, 

które zajmują się jednym ciężko bądź przewlekle chorującym dzieckiem nie mogą sobie 

pozwolić na zajmowanie się pozostałymi dziećmi w taki sposób, jak gdyby wszystkie dzieci 

w rodzinie były zdrowe i wszystkie mogły dostawać tyle samo czasu. Ostatnio dostaliśmy 

prośbę od jednego z rodziców o wsparcie psychologiczne. Cała rodzina nie radzi sobie z tym, 

że jedno dziecko jest pod opieką hospicjum domowego. Pozostałym dzieciom w rodzinie 

bardzo trudno jest zrozumieć sytuację tego chorego dziecka.” 

Respondentka [IDI 19] – fundacja wspierająca rodziny dzieci chorych 

i z niepełnosprawnościami, Gorzów Wielkopolski 

Rodzina działająca jako sprawny, zdrowy system jest najlepszym środowiskiem dla osoby 

zależnej. Są w nim zaspokojone potrzeby bytowe, pielęgnacyjne i emocjonalne osoby 

niesamodzielnej. Wsparcie tego systemu jest jednocześnie najbardziej korzystnym 

ekonomicznie sposobem zapewnienia pomocy osobie starszej, przewlekle chorej, czy 

niepełnosprawnej.  

Tymczasem opiekunowie (zazwyczaj matki) osób z niepełnosprawnościami często spotykają 

się z niezrozumieniem otoczenia. Są posądzani o wygodnictwo, doświadczają samotności 

(zerwanie kontaktów towarzyskich) i frustracji (brak możliwości podjęcia aktywności 

zawodowej) 

„Może trzeba bardziej ludzi uświadomić. Spotykam się z myśleniem: „a bo ty siedzisz w domu, 

masz pieniądze od państwa, to ty masz dobrze”. Chciałabym iść do pracy na osiem godzin, 

dziecko posłać do zerówki i być spokojną. Nie jeździć do neurologa z synem, nie chodzić od 

lekarza do lekarza, nie żebrać o 1%. Bo wysokość świadczenia pielęgnacyjnego pozwala co 

najwyżej na opłacenie rachunków za mieszkanie i dwukrotne zatankowanie auta.” 

Respondentka [IDI 18] – stowarzyszenie dzieci z niepełnosprawnościami, powiat gorzowski 

O potrzebie wsparcia rodzin osób przewlekle chorych mówią także przedstawiciele zakładów 

leczniczych świadczących długoterminową opiekę paliatywno-hospicyjną. Hospicja 
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stacjonarne udzielają pomocy psychologicznej także właśnie rodzinom pacjentów. Obejmuje 

ona również okres po odejściu pacjenta (np. wsparcie sierot). 

„Sama idea hospicyjna zakłada pomoc przede wszystkim chorym. Ale chorym się nie pomoże, 

jeżeli nie pomoże się członkom ich rodzin. To członkowie rodzin są tymi, którzy w wielu 

przypadkach wypełniają wszystkie funkcje opiekuńcze, pielęgnacyjne, nawet psychologiczne. 

W związku z tym, to ci - często nie radzący sobie w sytuacjach, które ich zaskakują, członkowie 

rodzin wymagali i wymagają takiej opieki.” 

Respondent [IDI 7] – hospicjum z terenu powiatu Gorzowa Wielkopolskiego 

Zarówno instytucje świadczące pomoc, jak i sami opiekunowie osób zależnych mówią 

o potrzebie wsparcia rodzin osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Jednak 

doświadczenie części ośrodków pomocy społecznej wskazuje na to, że zainteresowanie ofertą 

pomocy wytchnieniowej nie jest duże. Sytuacja, w której wsparcie wytchnieniowe nie było 

świadczone ze względu na brak wniosków o jego przyznanie, miała miejsce w latach 2018-

2020 w gminach powiatu nowosolskiego. Może to świadczyć o niewiedzy opiekunów osób 

zależnych na temat możliwości uzyskania pomocy wytchnieniowej lub niskiej świadomości 

tego, na czym ona polega, komu i na jakich zasadach przysługuje. 

Integracja i  aktywizacja społeczn a osób z niepełnosprawnościami  

Specyficzna sytuacja zachodzi w przypadku osób niepełnosprawnych od urodzenia lub od 

dzieciństwa. Jako dzieci są one wspierane na wielu płaszczyznach. Przez cały okres nauki mają 

dostęp do terapii, zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych. Natomiast gdy dorastają i kończą 

edukację następuje zatrzymanie tego wsparcia. Brakuje integracji społecznej i organizacji 

aktywności dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

„Póki dzieci są małe to tego wsparcia jest dużo. Jest wczesne wspomaganie rozwoju, jest 

kształcenie specjalne, można się starać o różne terapie dla dzieci – logopedę, terapię 

integracji sensorycznej, fizjoterapię. I ta pomoc jest nieodpłatna. Problem zaczyna się, gdy 

dzieci dorastają. Rodzice są coraz starsi i słabsi, dzieci coraz większe, silniejsze i bardziej 

sfrustrowane, a instytucje o nich zapominają. Kończy się szkoła i kończy się pomoc. Mogą 

liczyć na usługi opiekuńcze lub na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ale to jest 

tylko ułamek potrzeb. To są młodzi ludzie, którzy potrzebują gdzieś przynależeć. Chcą być 

częścią społeczeństwa. Chcą mieć przyjaciół, uczestniczyć w życiu kulturalnym, zyskać choć 

ułamek niezależności. W obecnym systemie oni pozostają wiecznymi dziećmi, osobami 

zależnymi od rodziców. Bo nikt im takiej opieki, jak rodzice nie zapewni.” 

Respondentka [IDI 18] – stowarzyszenie dzieci z niepełnosprawnościami, powiat gorzowski 
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Sposobami integracji i aktywizacji dorosłych osób z niepełnosprawnościami są między innymi 

warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, środowiskowe domy 

samopomocy. Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują 34 Środowiskowe Domy 

Samopomocy (30 gminnych i 4 powiatowe)11, 17 Warsztatów Terapii Zajęciowej12 i 2 Zakłady 

Aktywności Zawodowej13. Gminy wyrażają zainteresowanie tworzeniem Środowiskowych 

Domów Samopomocy i deklarują podejmowanie kroków w tym kierunku. 

„Ludzie korzystający ze Środowiskowego Domu Samopomocy, inaczej żyją, są szczęśliwi. To 

jest integracja środowiska lokalnego, ale właśnie osób niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby 

te nie były odizolowane i osamotnione. Zależy nam na tym, aby stworzyć ŚDS w naszej gminie 

i pracować dla tych ludzi.” 

Respondentka [IDI 30] – OPS z terenu powiatu gorzowskiego 

Dostępność jednostek reintegracyjnych oraz ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami jest różna 

na terenie subregionów północnego i południowego. W subregionie gorzowskim jest łącznie 

29, a w subregionie zielonogórskim 22 podmioty tego typu. 

 
Mapa 4 Łączna liczba ŚDS, WTZ i ZAZ w powiatach woj. lubuskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 
11 Źródło: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej 
(dostęp: 04.11.2022) 
12 Źródło: http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0 (dostęp: 04.11.2022) 
13 Źródło: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_statusu_zakladu_aktywnosci_zawodowej 
(dostęp: 30.09.2022) 
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Należy zauważyć, że poza organizowaniem czasu w ramach działalności WTZ, ZAZ i ŚDS, osoby 

z niepełnosprawnościami potrzebują także włączenia społecznego. Bycia widocznym w swojej 

społeczności lokalnej, uczestniczenia w niej na równych prawach. Realizacji tego zadania 

sprzyja takie organizowanie przestrzeni publicznej i wydarzeń dla mieszkańców, by były one 

dostępne dla wszystkich. 

Usługi w zakresie transportu indywidualnego typu door -to-door dla osób 

z potrzebą wsparcia w  zakresie mobilności  

Dane pozyskane w wyniku badania ankietowego z udziałem kadry zarządzającej OPS wskazują 

na to, że usługi transportu indywidualnego dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie 

mobilności są świadczone w 7 spośród 82 gmin (9%). Są to: Nowa Sól (gmina wiejska), Rzepin, 

Słońsk, Sulechów, Sulęcin, Świebodzin, Zwierzyn. 

 

Wykres 12 Odsetek gmin świadczących usługi w zakresie transportu indywidualnego typu 
door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Analiza danych jakościowych pochodzących z warsztatów diagnostyczno-strategicznych 

i wywiadów pogłębionych wskazuje, że brak usług transportu indywidualnego dla osób 

z ograniczoną mobilnością jest szczególnie odczuwalny przez mieszkańców obszarów 

wiejskich. Wykluczenie komunikacyjne mieszkańców wsi potęguje problem niskiej dostępności 

usług społecznych (specjalistycznych opiekuńczych i zdrowotnych). Potrzebę zwiększenia 

dostępności usług transportowych dla osób niemobilnych zauważają wszystkie grupy 

respondentów badane w ramach diagnozy. Wymaga ona pilnej interwencji. 

„Problemem jest wykluczenie komunikacyjne. Jeśli senior mieszka w dużym, albo nawet 

średnim mieście, to jeszcze jest dobrze. Może dojechać do lekarza autobusem lub nawet pójść 

pieszo, bo te odległości nie są duże. Ale jak mieszka na wsi, gdzie nie  ma ani komunikacji 

miejskiej, ani prywatnej typu bus, to taka osoba jest uwięziona. Problem jest mniejszy, jeśli ma 

w pobliżu rodzinę lub zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy ją podwiozą. Choć trudno być 

zależnym. My nie chcemy być dla nikogo ciężarem. Nie chcemy być jak dzieci, które same 

sobie nie poradzą. Jesteśmy dorośli, mamy szmat życiowego doświadczenia. I nagle 

przychodzi czas, kiedy tę samodzielność tracimy. To doświadczenie jest trudne.” 

Respondentka [IDI 17] – stowarzyszenie działające na rzecz osób starszych, powiat żarski 
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Usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i  wspomaganym 

Większość gmin województwa lubuskiego boryka się z niewystarczającymi zasobami 

mieszkaniowymi. Brakuje zarówno mieszkań chronionych, jak i mieszkań socjalnych 

i komunalnych. Przykładowo, pomimo dużego zapotrzebowania, w Świebodzinie brakuje 

mieszkań chronionych i nie ma lokali, które można zaadaptować do tej funkcji. W związku 

z tym rozszerzenie katalogu usług społecznych o mieszkalnictwo chronione wymaga bardzo 

wysokich nakładów finansowych. Gmina jest w trakcie realizacji działań zmierzających do 

rozwiązania tego problemu. We wrześniu bieżącego roku nowe mieszkania chronione oddano 

do użytku potrzebujących mieszkańców gminy Zbąszynek. Zakres usług mieszkalnictwa 

chronionego rozwija się, ale ten postęp zachodzi bardzo powoli.  

 

Wykres 13 Odsetek gmin świadczących usługi mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub 
wspomaganym w połączeniu z usługami wspierającymi lub innych rozwiązań łączących 
wsparcie społeczne i mieszkaniowe, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 

działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Według wyników ankiety, usługi w zakresie mieszkalnictwa o charakterze chronionym i/lub 

wspomaganym realizuje tylko 9 gmin województwa lubuskiego. Dla potrzeb badania 

sprawdzono także, jaka jest dostępność mieszkań komunalnych. Zgodnie z danymi GUS na 

terenie województwa lubuskiego znajduje się 24 833 mieszkania komunalne. Zdecydowanie 

najwięcej w Gorzowie Wielkopolskim (5 540), Zielonej Górze (3 652) oraz w powiatach 

żarskim (2 765) i żagańskim (2 188).  

By móc porównać te wielkości między sobą, należy je odnieść do danych o liczbie ludności. 

Wskaźnik liczby mieszkań komunalnych przypadających na 1 tysiąc mieszkańców jest 

najwyższy w Gorzowie Wielkopolskim (46,0) i znacząco przewyższa wartości dla pozostałych 

powiatów województwa lubuskiego. Najmniejszą liczbę mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. 

ludności odnotowano w powiatach gorzowskim (11,6), świebodzińskim (11,7) i zielonogórskim 

(13,0).  

22%

18%

3%

gminy miejskie

gminy miejsko-wiejskie

gminy wiejskie



 

75 

 

Mapa 5 Zasoby mieszkaniowe gmin (mieszkania komunalne) w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców, wg powiatów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BBL GUS, rok 2020  

Potrzeby mieszkaniowe zgłaszają także osoby opuszczające pieczę zastępczą (rodzinną 

i instytucjonalną). Ten niedostatek ma groźne konsekwencje. Brak możliwości 

usamodzielnienia się osoby opuszczającej pieczę zastępczą może skutkować powrotem tej 

osoby do pierwotnego środowiska – dysfunkcyjnej rodziny biologicznej, lub prowadzić do 

bezdomności.  

„(…) dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych do pełnoletniości lub do ukończenia 

edukacji, po opuszczeniu rodziny zastępczej nie mają zabezpieczania mieszkaniowego. Ten 

sam problem dotyczy dzieciaków, które wychodzą z placówek opiekuńczo-wychowawczych.” 

Respondentka [IDI 1] – PCPR z subregionu północnego 

Usługi oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno -komunikacyjnych  

Na świadczenie usług społecznych w postaci teleopieki i systemów przywoławczych wskazało 

jedynie 16 spośród 82 ankietowanych jednostek pomocy społecznej na poziomie gminy (20%). 

Rozwiązania te pozwalają na zmniejszenie negatywnych skutków ograniczonego dostępu osób 

potrzebujących do specjalistów w zakresie medycyny i placówek ochrony zdrowia. Osoba 
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zagrożona np. zawałem lub udarem ma większy komfort psychiczny, świadomość, że w razie 

potrzeby będzie mogła otrzymać pomoc. Taka świadomość zwiększa także komfort psychiczny 

osób opiekujących się seniorami i osobami przewlekle chorymi. 

 

Wykres 14 Odsetek gmin świadczących usługi oparte na nowoczesnych technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze, wg typu gminy 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego – jednostki 
działające na poziomie gminy (OPS, GOPS, MOPS, MGOPS, CUS, GCPR) [N=82] 

Niska dostępność usług społecznych opartych na teleopiece i systemach przywoławczych jest 

znacznie łatwiejsza do uzupełnienia niż zwiększenie dostępności usług medycznych. Należy 

dążyć do tego, aby działały one komplementarnie.  

Wyniki badań jakościowych pozwalają wnioskować, że w regionie świadomość społeczna tego, 

czym jest teleopieka, na czym ona polega i jakie korzyści ze sobą niesie, jest niska. Gminy nie 

świadczą tych usług, bo mieszkańcy nie zgłaszają na nie zapotrzebowania. Część osób (głównie 

seniorów) wykazuje dystans w stosunku do korzystania z nowoczesnych technologii. Obawiają 

się, że urządzenie może być zawodne lub że je uszkodzą. W związku z powyższym, OPS 

planujące rozszerzyć swoją ofertę usług społecznych o usługi oparte na wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii powinny uwzględnić także działania informacyjno-promocyjne. 

5.4 Usługi społeczne, na które przewiduje się największe zapotrzebowanie 

Usługi opiekuńcze i  specjalistyc zne usługi opiekuńcze  

Zjawisko starzejącego się społeczeństwa, wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne, 

odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej na rzecz rodziny nuklearnej  powodują, że 

zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie rosło. 

„W przyszłości na pewno utrzyma się duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. W naszej 

gminie problemem jest wycena tych usług. Za niecałe 20 zł za godzinę trudno nam znaleźć 

firmę, która się podejmie realizacji tego wsparcia. Obecnie zauważamy bardzo duże 

zainteresowanie usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Myślę, że powoduje 

to fakt, że tu w ogóle nie ma odpłatności, klient nie płaci nic. Dla tych asystentów stawki są 

wyższe i chętnych do tej pracy raczej nie brakuje.”  

Respondentka [IDI 30] – OPS z terenu powiatu gorzowskiego 

44%

21%

13%

gminy miejskie

gminy miejsko-wiejskie

gminy wiejskie
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Zarówno przedstawiciele spółdzielni socjalnych, jak i ośrodków pomocy społecznej wskazują 

na niską wycenę usług opiekuńczych. Praca z człowiekiem chorym, w sędziwym wieku 

wymaga kompetencji osobowościowych, dużej odporności psychicznej, a jednocześnie 

wrażliwości. Jeśli wynagrodzenie dla opiekunów nie będzie wzrastało, deficyt usług 

opiekuńczych będzie się pogłębiał. 

Usługi wsparcia psychologicznego i  psychiatrycznego dla dzieci  i  młodzieży  

Już teraz  brakuje usług wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, 

a będą potrzebne coraz bardziej. Wynika to z co najmniej kilku czynników: 

• Okres pandemii COVID-19, nauka zdalna i izolacja społeczna zwiększyły ryzyko depresji 

i kryzysów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. 

• Izolacja od szkoły i innych zdrowych środowisk pogłębiła problemy dzieci z domów, 

w których obecne są zjawiska patologiczne (przemoc, uzależnienia) i/lub ubóstwo. 

• Postęp cywilizacyjny i cyfryzacja społeczeństwa, poza niezaprzeczalnymi korzyściami, 

niesie ze sobą także nowe zagrożenia – przemoc internetową, ograniczenie sfery 

prywatnej, promowanie patologicznych wzorców i pseudoautorytetów. 

• Postępujący kryzys gospodarczy (wzrost bezrobocia, wysoka inflacja) będzie prowadził 

do zjawisk patologicznych np. wzrostu przestępczości, uzależnień, które będą się 

odbijały na całych rodzinach, a najsilniej uderzą w jednostki najsłabsze – dzieci. 

• Kryzys funkcji rodziny. Model rodziny atomowej wypiera rodzinę wielopokoleniową. 

Rodzicom pozbawionym wsparcia innych dorosłych członków rodziny trudno jest łączyć 

obowiązki rodzinne i zawodowe. Dobra materialne mają zbyt wysoką rangę. Czasem 

rodzice nie mają innego wyjścia, by zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe rodziny, niż 

praca w wymiarze czasu uniemożliwiającym zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci. 

• Dzieci, których potrzeby bliskości, miłości, przynależności i dostępnych emocjonalnie 

rodziców są stale deprywowane doświadczają kryzysów psychicznych lub szukają 

zaspokojenia tych potrzeb w nieodpowiednich środowiskach.  

Usługi zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego  

Podobnie, jak dzieci i młodzież, dorośli mieszkańcy województwa są narażeni na czynniki 

prowadzące do kryzysów psychicznych. Ograniczony dostęp do wsparcia psychologicznego we 

wczesnej ich fazie prowadzi do pogłębienia problemu i sytuacji, w której osoba wymaga 

specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Obecnie w Polsce doświadczamy kryzysu psychiatrii. 

Brakuje zarówno specjalistów, jak i miejsc w zakładach leczenia chorób i zaburzeń 

psychicznych. Dlatego ważne są, zarówno promocja zdrowia i profilaktyka zaburzeń 

psychicznych, jak i odpowiednie reagowanie na pojawiające się problemy natury 

psychologicznej poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych w postaci wsparcia 

psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. 
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Usługi zdrowotne ogółem  

Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, podobnie jak zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze 

wynika z procesu starzenia się społeczeństwa i wzrostu zapadalności na choroby cywilizacyjne 

(np. nowotwory, choroby krążenia, cukrzyca). Dążąc do tego, aby nasze życie nie tylko trwało 

coraz dłużej, ale także by trwało w dobrym zdrowiu i niezależności, konieczne jest zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych. 

„Stale wzrasta zapotrzebowanie na opiekę taką, która nie do końca mieści się w działaniach 

pomocy społecznej, tylko też NFZ. Czyli to te sygnały, które ja otrzymuję od mieszkańców. To 

jest pomoc i opieka dla długoterminowo chorych lub paliatywnie chorych. Mam na myśli 

zakłady opiekuńczo lecznicze. One mają bardzo ograniczoną liczbę miejsc, dlatego następuje 

przekierowanie tej formy na inne rodzaje usług. Także usług zdrowotnych świadczonych 

w ramach pomocy społecznej.” 

 Respondentka [IDI 6] – PCPR z subregionu południowego 

Przedstawicielka Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego zwróciła uwagę na wzrastające zapotrzebowanie na usługi lekarzy geriatrów - 

specjalistów, którzy będą mieli kompetencje i kwalifikacje do tego, by pomóc pacjentowi 

całościowo. Choroby wieku starczego mają swoją specyfikę (przyczyny, przebieg, rokowania) 

i do pracy z pacjentami-seniorami potrzebna jest wyspecjalizowana kadra medyczna. 

"Osoba starsza ma tyle chorób, że często jest tak, że po prostu odwiedza wielu specjalistów 

i każdy specjalista we własnym zakresie ta osobę leczy. Ta osoba przyjmuje leki. Leków jest też 

sporo. Często leki się wykluczają. A geriatra kompleksowo dociera do tego pacjenta." 

Respondentka [IDI 59] – Departament Ochrony Zdrowia UMWL 

Rodzinna piecza zastępcza 

Stale wzrasta zapotrzebowanie na osoby chętne do realizacji rodzinnej pieczy zastępczej. 

Przybywa dzieci, których biologicznym rodzicom sądowo odebrano prawo do opieki nad nimi. 

Dzieci te do zdrowego rozwoju potrzebują środowiska rodzinnego – poczucia bezpieczeństwa, 

zaspokojenia potrzeb bytowych i emocjonalnych, środowiska wolnego od przemocy 

i uzależnień. Nierzadko są to dzieci z niepełnosprawnościami (np. z płodowym zespołem 

alkoholowym, całościowymi zaburzeniami rozwoju). Także dzieci, które doświadczyły 

zaniedbania i przemocy. Poza zdrowym środowiskiem rodzinnym potrzebują wsparcia 

terapeutycznego.  
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Tabela 22 Liczba rodzin zastępczych wg rodzaju i powiatu 

powiat  spokrewnione niezawodowe zawodowe 
zawodowe 
specjalistyczne 

zawodowe 
pełniące funkcję 
pogotowia 
rodzinnego 

gorzowski 75 40 0 0 1 

krośnieński 55 15 3 0 2 

międzyrzecki 32 14 0 0 0 

nowosolski 92 44 8 1 2 

słubicki 28 21 3 0 1 

strzelecko-drezdenecki 29 14 7 0 0 

sulęciński 31 10 1 0 4 

świebodziński 43 14 4 0 2 

zielonogórski 51 33 12 0 3 

żagański 91 37 2 1 2 

żarski 70 40 8 0 1 

wschowski 31 16 1 1 0 

Gorzów Wielkopolski 121 52 0 2 2 

Zielona Góra 91 50 3 0 3 

Ogółem 840 400 52 5 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, rok 2021 

Stworzenie rodziny zastępczej niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, wiąże się 

z obciążeniem emocjonalnym i finansowym. PCPR-y wspierają rodziny zastępcze, przyznając 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zapewniając koordynatora pieczy 

zastępczej oraz wsparcie specjalistyczne. Rodzin zastępczych brakuje i braki te stale rosną. 

Jest to problem nie tylko województwa lubuskiego, ale całego kraju. 

„W tym momencie ta potrzeba się zwiększa. Widzimy to w całej Polsce. (…) W tym zakresie 

też się mówi o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, ale my absolutnie tego nie widzimy. 

Domów dziecka nie da się ot tak zamknąć. Bo rodzin zastępczych brakuje. Rodzina zastępcza 

tym się różni od rodziny adopcyjnej, że musi współpracować z rodziną biologiczną. Myślę, że 

jest to barierą dla potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych.”  

Respondentka [IDI 1] – PCPR z subregionu północnego 

Prawodawstwo polskie i europejskie14 wymaga przejścia od instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej do pieczy realizowanej w formach rodzinnych. Jednak obecnie niedobór rodzin 

zastępczych czyni ten cel nieosiągalnym. Środowiska zrzeszające rodziny zastępcze wskazują 

na problemy, które wymagają rozwiązania systemowego i prawnego na poziomie centralnym. 

Należy do nich ograniczona dostępność usług medycznych. Dzieci kierowane do pieczy 

 
14 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 
lokalnych społeczności. Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki 
świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, listopad 2012. 
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zastępczej często są zaniedbane pod względem opieki stomatologicznej, borykają się 

z zaburzeniami lub traumami wymagającymi pomocy psychiatrycznej. Mają trudności 

adaptacyjne w szkole, które wymagają diagnozy ich źródła – czy wynikają z zaniedbań 

opiekuńczo-wychowawczych, czy z zaburzeń rozwojowych. Część dzieci w pieczy zastępczej to 

osoby z niepełnosprawnościami potrzebujące zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. 

Instytucje pomocowe wspierają rodziny zastępcze w otrzymaniu dla dzieci pomocy 

specjalistycznej, jednak czasem znalezienie tego wsparcia jest niemożliwe. Polska psychiatria 

dziecięca jest w zapaści i dotyczy to nie tylko usług świadczonych w ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także niskiej dostępności usług psychiatrycznych 

świadczonych w gabinetach prywatnych. 

Drugim problemem, z którego zdają sobie sprawę także pracownicy PCPR, jest konieczność 

współpracy rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka. Jest ona zrozumiała i konieczna, 

o ile faktycznie obie strony – dziecko i jego biologiczni rodzice, chcą powrotu dziecka do 

domu. Kiedy rodzice podejmują działania by trwale wyjść z problemów, które doprowadziły do 

zabezpieczenia dziecka. Opór rodziców zastępczych wzbudza sytuacja, w której o kontakty 

z dzieckiem zabiegają rodzice, którzy byli sprawcami przemocy lub w inny sposób przyczynili 

się do traumy małoletniego. W takich warunkach przywrócenie dziecku poczucia 

bezpieczeństwa i budowanie wzajemnego zaufania jest bardzo trudne. Niweczy także efekty 

pomocy psychologicznej, którą otrzymuje. 

W części powiatów zasygnalizowano, że – co prawda powoli ale jednak, liczba kandydatów na 

utworzenie rodzin zastępczych wzrasta. Niestety ten wzrost jest niewspółmierny do wręcz 

lawinowego wzrostu liczby dzieci, które decyzją sądu wymagają zabezpieczenia. 

„Jeżeli mówię o kandydatach na rodziny stricte zastępcze, to my cały czas mamy kandydatów, 

szkolenia są cały rok, są wypusty. Ale i tak tych rodzin jest za mało. Czyli tych dzieci o wiele 

więcej przybywa pomimo 500+ i innych socjalnych dodatków, które Państwo zapewniało. 

Zakładano, że zmniejszenie ubóstwa wpłynie na spadek liczby dzieci trafiających do pieczy 

zastępczej. Ale niestety to się nie sprawdziło.” 

Respondentka [IDI 4] – PCPR z subregionu zielonogórskiego 

Powyżej zauważona prawidłowość może być interpretowana wielorako. Z jednej strony może 

wskazywać na niewystarczającą skuteczność działań na poziomie gmin, które OPS-y realizują 

w celu wsparcia rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze (asystent rodziny, 

szkolenia z kompetencji rodzicielskich). Natomiast z drugiej strony, wzrost liczby dzieci 

kierowanych do pieczy może być objawem pozytywnej zmiany świadomości. Przeniesienia 

głównej wagi na faktyczne dobro dziecka i w pierwszej kolejności chronienie jego 

bezpieczeństwa i dobrostanu, a w drugiej kolejności podjęcie pracy z rodziną biologiczną. 

Możliwe także, że w części domów, które już wcześniej borykały się z problemami uzależnień 

i przemocy, nagły i stały wzrost świadczeń socjalnych (500+) te problemy pogłębił i finalnie 
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doprowadził do konieczności zabezpieczenia dzieci poza rodziną biologiczną. Rozstrzygnięcie 

tych kwestii wymagałoby osobnych badań i analiz. 

6 Potencjał społeczności lokalnych w zakresie możliwości 

świadczenia usług społecznych  

6.1 Możliwości i bariery rozwoju działań instytucji regionalnych w zakresie organizacji 

świadczenia usług społecznych 

Usprawnienie komunikacj i  z podmiotami realizującymi usługi społeczne  

Przedstawiciele usługodawców (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zwrócili 

uwagę na niską funkcjonalność stron internetowych instytucji regionalnych. Ze względu na 

szeroki zakres realizowanych działań, strony te są bardzo rozbudowane. Jest to zaletą, bo daje 

ona dostęp do szerokiej wiedzy. Jednak respondenci zasygnalizowali, że relatywnie dużo czasu 

zajmuje im znalezienie interesujących ich informacji (o konkursach, programach, 

zamówieniach publicznych).  

„Chciałabym, by komunikacja z instytucji publicznych miała bardziej bezpośrednią formę. Nie 

jestem w stanie stale monitorować stron internetowych. Bardzo by nam ułatwił pracę 

bezpośredni kontakt - wykonany telefon lub wysłany mail. To jest najlepsza droga, żeby 

dotrzeć do ludzi i im pomóc. Żeby to nie było ukryte na stronach urzędu, tylko rozsyłane 

bezpośrednio.” 

Respondentka [IDI 16] – fundacja wspierająca seniorów i osoby w kryzysie bezdomności, 

powiat żarski 

Preferują oni bardziej bezpośrednią formę komunikacji, przykładowo mailing do 

usługodawców z informacją o ogłoszonym postępowaniu konkursowym. Takie rozwiązanie 

pozwoli usługodawcom być na bieżąco z informacjami ich dotyczącymi przy jednoczesnym 

zaoszczędzeniu ich czasu. Z drugiej strony instytucja regionalna (ROPS, UMWL, LUW) zyska 

pewność, że udostępnione informacje trafiły do adresatów. Taki zabieg pozwala na skrócenie 

dystansu i wykorzystanie utworzonego kanału komunikacyjnego do innych celów, 

przykładowo do pozyskania od usługodawców informacji potrzebnych do celów 

diagnostycznych. 

Ujednol icenie i  skoordynowanie procedur  

Kierownicy i dyrektorzy PCPR sygnalizują, że przekazywane im przez Urząd Wojewódzki 

wytyczne są zbyt ogólne i pozostawiają duże pole manewru w zakresie interpretacji. Ogólnie 

nie jest to zjawisko złe, bo pozwala na dopasowanie działań do indywidualnych uwarunkowań 
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powiatów. Jednak ze względu na osadzenie działalności PCPR i OPS w przepisach prawa, 

jednostki te oczekują bardziej precyzyjnych wytycznych, a wręcz procedur organizacji usług 

społecznych. To oczekiwanie wynika także z obawy o zakwestionowanie przez instytucję 

nadzorującą sposobu działania jednostek podległych.  

„Jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki - to też zdanie innych PCPR-ów województwa lubuskiego, 

czasem oczekujemy, żeby wypracować jakieś dobre praktyki, sposoby działania. Pokazać 

i wspomóc PCPR-y w tym zakresie, jak pewne rzeczy można realizować. Natomiast nie 

dostajemy konkretnych wytycznych, wskazówek tylko każdy PCPR indywidualnie musi je sam 

wypracować. Trzeba działać na wyczucie i nie wszystko jest dla nas klarowne i jasne. 

Natomiast, ta rola urzędu jest bardziej kontrolna, niż kontrolna i wspierająca.” 

Respondentka [IDI 2] – PCPR z subregionu południowego 

Aby instytucje regionalne, które wyznaczają kierunki działania (poprzez programy i strategie) 

mogły formułować bardziej precyzyjne wytyczne, muszą móc oprzeć się na danych 

dotyczących funkcjonowania podległych jednostek. Takie podejście jest zgodne z trybem, 

w jakim pracują jednostki w ramach powiatów. 

„Duże znaczenie ma współpraca na poziomie analizy sytuacji w danych gminach. W naszym 

powiecie realizujemy to w ten sposób, że każda gmina opracowuje swoją analizę sytuacji 

i potem na szczeblu powiatowym to omawiamy, tworzymy dokumenty strategiczne. Chodzi 

mi o to, by działania instytucji w regionie były spójne, komplementarne i tworzyły sieć 

pomocy.” 

Respondentka [IDI 24] – OPS z terenu powiatu międzyrzeckiego 

Usprawnienie sposobu oceny zasobów pomocy społecznej  

Opisany powyżej problem może być powiązany z opieraniem się w planowaniu strategicznym 

na danych o niskiej wartości diagnostycznej. W wyniku wywiadów pogłębionych z kadrą 

zarządzającą OPS i PCPR pojawiły się głosy wskazujące na wątpliwości co do trafności 

i rzetelności narzędzia diagnostycznego Ocena zasobów pomocy społecznej . Jest ona 

przygotowywana rokrocznie od 2011 w odpowiedzi na zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Opiera się na formularzu opracowanym w ramach 

projektu „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia 

społecznego”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osobne 

oceny powstają na poziomie gminy, powiatu i regionu. W opinii respondentów wywiadów 

pogłębionych raporty te nie odzwierciedlają w pełni stanu rzeczywistego i nie powinny być 

głównym źródłem danych w przygotowaniu dokumentów strategicznych. 
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„W naszym powiecie najbardziej odzwierciedlającym dokumentem, który pokazuje nam, co 

się działo w poprzednim roku, jest ogromne sprawozdanie, które robimy i przedstawiamy 

radzie powiatu. Mam wrażenie, że to sprawozdanie, pomimo swojej wysokiej wartości 

poznawczej, nie jest dostatecznie wykorzystane. Natomiast te wszystkie, które są zawarte 

i narzucane przez Ministerstwo, w naszych centralnych aplikacjach statystycznych - te dane są 

niekompletne, niepełne i nie odzwierciedlają całej sytuacji. Narzędzie badawcze Ocena 

zasobów pomocy społecznej jest od lat niedostosowane do rzeczywistości.” 

Respondentka [IDI 2] – PCPR z subregionu południowego 

Usprawnienie sposobu oceny zasobów pomocy społecznej powinno polegać na określeniu 

w porozumieniu z PCPR i OPS zakresu i formatu danych, które będą przekazywane przez te 

jednostki. Chodzi o to, żeby miały one jak największą wartość diagnostyczną oraz były na tyle 

jednolite, by w podobnym zakresie prezentowały sytuację wszystkim powiatów (uwzględniały 

te same aspekty, posługiwały się tymi samymi miarami). 

6.2 Możliwości i bariery wzmocnienia organizacji oraz poszerzania zakresu usług 

społecznych w powiatach i gminach 

6.2.1 Bariery 

Bariery f inansowe  

Kwestie finansowe generują wieloaspektowe bariery w organizacji i realizacji usług 

społecznych. Odnoszą się one do:  

• zbyt niskich wynagrodzeń pracowników socjalnych,  

• braku zabezpieczenia finansowego utrzymania długoterminowej trwałości rezultatów 

zrealizowanych projektów unijnych,  

• niewystarczających środków na uruchomienie części usług społecznych,  

• zaniżonej wyceny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Konieczność ponoszenia częściowej opłaty za usługi opiekuńcze powoduje, że część osób, 

które takiej usługi potrzebują, nie korzystają z niej. W ich budżecie domowym nawet 

obiektywnie nieduży wydatek stanowi istotną część całości środków, którymi dysponują. Ze 

strony przedstawiciela instytucji realizującej politykę społeczną na poziomie regionalnym padł 

pomysł, by określić limit godzin usług opiekuńczych, które będą świadczone nieodpłatnie. 

Jednocześnie można byłoby pozostawić możliwość dokupienia dodatkowych godzin przez 

osoby, które ich potrzebują i mogą sobie na nie pozwolić finansowo. Postulat świadczenia 

usług opiekuńczych w formie nieodpłatnej (podobnie jak w przypadku usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej) wysuwali przedstawiciele OPS.  
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„Osoby starsze mają bardzo niskie emerytury, renty. Jeśli senior ma zapłacić 300 zł za usługi 

opiekuńcze, a cały jego miesięczny budżet wynosi 1300 zł, to na zaspokojenie pozostałych 

potrzeb pozostaje mu bardzo mało. A ma jeszcze mnóstwo potrzeb - leki, dojazd do lekarzy, 

ogólnie potrzeby bytowe. Ja uważam, że te usługi powinny być darmowe. Ale jednocześnie 

widzę, że gmin nie stać na to, by pokrywać cały ten koszt.  

Respondentka [IDI 30] – OPS z terenu powiatu gorzowskiego 

Zbyt niska wycena specjalistycznych usług opiekuńczych i usług zdrowotnych powoduje, że 

brakuje chętnych specjalistów do ich świadczenia. Praca ta wymaga wysokich kwalifikacji, 

doświadczenia, kompetencji interpersonalnych, a nie wiąże się z odpowiednią gratyfikacją 

finansową. W takiej sytuacji maleje dostępność tych usług lub tracą one na jakości. 

Bariery kadrowe 

Pracowników socjalnych nie przybywa, natomiast przybywa im zadań - przykładowo pomoc 

uchodźcom lub obsługa dodatku węglowego. Pracownicy jednostek pomocy społecznej są 

mocno obciążeni ilością pracy oraz jej wypalającą zawodowo specyfiką (praca w kontakcie 

z ludźmi mierzącymi się z kryzysami psychicznymi, chorobami, przemocą, uzależnieniami, 

ubóstwem). Za tą trudną i wymagającą pracą nie idzie odpowiednio wysokie wynagrodzenie 

i prestiż społeczny. Niejednokrotnie suma świadczeń wypłacanych przez pracowników OPS 

beneficjentom przewyższa ich własne wynagrodzenie. Działa to deprymująco. Bywa, że klienci 

pomocy społecznej nie zdając sobie sprawy z barier, jakie napotykają jednostki pomocowe, 

przypisują odpowiedzialność za nieskuteczność wsparcia pracownikom socjalnym. 

„Chciałabym zwiększyć obsadę w ośrodku pomocy społecznej, bo mam za mało pracowników 

i jeśli chcielibyśmy jakieś dodatkowe formy pracy u nas wprowadzać, to jest to problem. Bo 

pracownicy są bardzo obciążeni. Obawiam się, że jeśli dołożę im zadań, to zadania nie będą 

wykonywane dobrze pod względem jakościowym.” 

Respondentka [IDI 23] – OPS z terenu powiatu żarskiego 

Osoby dysponujące kwalifikacjami i kompetencjami potrzebnymi do pracy na stanowisku 

specjalisty nie są zainteresowane pracą za obecnie oferowane stawki. 

„Zaczyna nam brakować specjalistów – pracowników socjalnych. Jeżeli chodzi o wykształconą 

kadrę pomocy społecznej to są duże braki – psycholodzy, terapeuci, brak pracowników 

socjalnych. Brak personelu wykształconego do wykonywania usług opiekuńczych.”  

Respondentka [IDI 27] – OPS z terenu powiatu świebodzińskiego 
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Problem niedoborów kadrowych dodatkowo wzmaga wysoka fluktuacja pracowników. 

Dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej wskazują, że większość pracowników to 

osoby z wieloletnim stażem. Doświadczone, świetnie przygotowane, stale zwiększające swoje 

kwalifikacje, ale jednak zbliżające się do wieku, w którym myśli się o odejściu z pracy lub 

zmiany jej na mniej obciążającą. Młodych kandydatów do pracy nie ma wielu. Ci, którzy 

przychodzą, w większości szybko rezygnują z pracy.  

„Jest bardzo duża fluktuacja. W pierwszym tygodniu lipca trzy osoby zrezygnowały i obecnie 

trwa rekrutacja. Zostaną zatrudnione nowe osoby, całkowicie spoza PCPR-u więc będą się 

dopiero przyuczały. Wysokość wynagrodzeń jest bardzo dużym problemem.” 

Respondentka [IDI 4] – PCPR z subregionu południowego 

Niedostatki kadr, szczególnie wykwalifikowanych w kierunkach opieki medycznej, są 

potęgowane przez usytuowanie geograficzne regionu. Wielu pracowników – pielęgniarki, 

opiekunki z kwalifikacjami umożliwiającymi opiekę nad osobami obłożnie chorymi, wybierają 

pracę w Niemczech. Instytucje lokalne – OPS, NGO, zakłady lecznicze, doświadczają 

permanentnego niedostatku pracowników z kwalifikacjami medycznymi. 

„To jest kwestia finansowa. Bo te osoby, które musiałyby się zająć klientami ciężko chorymi, 

musiałyby mieć stawki porównywalne do takich, jakie są oferowane np. w Niemczech. Wtedy 

by zostały. Uniwersytet co roku wypuszcza absolwentów kierunków medycznych, a oni 

emigrują na Zachód. My nie mamy tu w ogóle osób, które moglibyśmy pozyskać.” 

Respondentka [IDI 55] – fundacja realizująca usługi społeczne, powiat żagański 

Bariery prawne 

Nowelizacja Ustawy Prawo oświatowe z 13 stycznia 2022 r. w znaczącym stopniu utrudnia 

działalność organizacji pozarządowych na terenie szkół. Najmocniej uderza to w NGO, których 

głównym rodzajem działalności jest edukacja i kultura. Jednak także organizacje działające 

w obszarze pomocy społecznej odczuwają te ograniczenia.  

„Myślimy nad tym, żeby wejść do szkół z lekcjami na temat empatii, o ile to się uda. Nie tylko 

w stosunku do chorujących dzieci, ale w ogóle empatii. Celem jest to, by wspomóc szkoły 

w kształtowaniu wśród młodych ludzi wrażliwości i postaw empatycznych. (…) jednak 

w obecnej sytuacji Ministerstwo [Edukacji Narodowej] nie ułatwia NGO działania w szkołach.” 

Respondentka [IDI 19] – fundacja wspierająca rodziny dzieci chorych 

i z niepełnosprawnościami, Gorzów Wielkopolski 
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Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na 

dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – 

uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć 

i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię 

kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na 

wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje 

będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.15 

Bariera informacyjna  

Dotyczy szczególnie organizacji pozarządowych. Utrzymując się głównie z darowizn, nie mają 

one środków na skuteczną promocję swojej działalności. W związku z tym, jeżeli członkowie 

organizacji nie mają własnego kapitału w postaci sieci kontaktów w instytucjach publicznych 

oraz wśród innych NGO, to ciężko dotrzeć im ze swoją ofertą usług społecznych do adresatów. 

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zaangażowanie w to kojarzenie NGO 

z odbiorcami usług społecznych pracowników jednostek pomocy społecznej. Jednak (jak 

wspomniano wcześniej) osoby te są często przeciążone dotychczasowymi obowiązkami 

zawodowymi i nie dysponują czasem na dodatkowe zadania polegające na kontaktowaniu się 

z organizacjami i tworzeniu swego rodzaju bazy usług.  

Zadanie stworzenia i upowszechnienia bazy usług społecznych mogłoby zostać zrealizowane 

przez Urząd Marszałkowski, w którego strukturach już działa jednostka mająca wśród swych 

zadań kontakt, nadzór i koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi 

(Departament Infrastruktury Społecznej). 

Nadmierna sprawozdawczość  

Instytucje pomocowe są zobowiązane do prowadzenia obszernej dokumentacji. Z jednej 

strony ma to służyć kontroli i koordynacji ich działań, a z drugiej stanowić zabezpieczenie 

w razie posądzenia o zaniedbanie obowiązków zawodowych. 

„Ogrom pracy biurokratycznej, jaką wykonujemy jest bardzo uciążliwy. I nasza praca byłaby 

znacznie bardziej efektywna, gdybyśmy z tych obowiązków byli zwolnieni. Przynajmniej 

w części. One nam utrudniają taką prawdziwą pracę. Tak naprawdę papierów, sprawozdań, 

tego jest tak dużo, że czasami z tego ucieka gdzieś Człowiek. Też cały czas staramy się 

zabezpieczyć, na wypadek gdyby coś się stało. Niestety tak to funkcjonuje, że jak coś się 

stanie, to w pierwszej kolejności pada pytanie „gdzie był OPS?”. Jako ten OPS mam to z tyłu 

głowy i skupiam się bardzo mocno na tym, żeby cały czas mieć dokumenty na potwierdzenie 

tego, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy.” 

Respondentka [IDI 21] – OPS z terenu powiatu krośnieńskiego 

 
15 Źródło: https://samorzad.infor.pl/5395921,Prawooswiatowe-kuratoroswiaty.html (dostęp: 24.08.2022) 
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Ta koncentracja na dokumentacji, która w pewien sposób jest wymuszona na pracownikach 

jednostek publicznych przepisami, jest dostrzegana przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i buduje negatywny stereotyp pracownika-formalisty.  

„(…) w urzędzie, czy gdziekolwiek, ważne są przepisy, ważne są papiery. Tam musi się 

wszystko zgadzać. Tam nie jest czasami ważny Człowiek. Ważne jest, by w razie kontroli 

w dokumentach wszystko było prawidłowo.” 

Respondentka [IDI 49] – stowarzyszenie realizujące profilaktykę alkoholizmu wśród młodzieży 

oraz wspierające osoby uzależnione, powiat gorzowski 

Specyf ika realizacj i  usług społecznych w oparciu o projekty uni jne  

Działania podejmowane w ramach projektów unijnych charakteryzują się tymczasowością. 

Jest to problematyczne zarówno z punktu widzenia odbiorców wsparcia – przerwa w dostępie 

do usługi, jak i realizatorów projektu – brak stabilności finansowania. Aby usługi społeczne 

realizowane przez podmioty niepubliczne mogły się rozwijać i skutecznie uzupełniać ich 

niedobory w ofercie publicznej pomocy społecznej, konieczne jest ich zabezpieczenie 

w dłuższej perspektywie. Organizacje pozarządowe nie mogą planować działań i się rozwijać, 

jeśli nie mają pewności, że np. będą miały zapewnione wynagrodzenia dla zatrudnionych 

specjalistów. Działanie w oparciu o środki unijne niesie ze sobą ryzyko przestojów 

w działalności w okresie pomiędzy zakończeniem jednego projektu a rozpoczęciem kolejnego.  

„Nasza spółdzielnia socjalna realizuje na zlecenie miasta usługi opiekuńcze. Chcielibyśmy na 

takiej samej zasadzie, długoterminowo, realizować usługi asystenckie dla osób 

z niepełnosprawnościami. W tym momencie, jeśli angażujemy się w realizację usług w ramach 

projektu, to są to krótkotrwałe, kilkumiesięczne zlecenia. Potem znowu szukamy środków 

i mierzymy się z przestojem.” 

Respondentka [IDI 32] – stowarzyszenie świadczące usługi społeczne, powiat krośnieński 

Beneficjenci instytucjonalni też doświadczają tego problemu. OPS-y i PCPR-y uzupełniają 

dzięki projektom unijnym deficyty finansowe i kadrowe. W sytuacji zakończenia projektu tracą 

możliwość utrzymania długoterminowej trwałości rezultatu projektu.  

W miarę rozwoju gospodarczego Polska będzie otrzymywała z funduszy unijnych coraz 

mniejsze środki finansowe i konieczne jest wypracowanie sposobów finansowania usług 

społecznych ze środków krajowych. W taki sposób zabezpieczono trwałość projektu „Zielone 

Gospodarstwa Opiekuńcze”: 
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Jest realizowany w 3 powiatach, przy czym opiera się nie tylko i wyłącznie na środkach Unii 

Europejskiej, tylko założenie jest takie, że mamy podpisane partnerstwo z gminami i po 

zakończeniu realizacji tego projektu, finansowanie przechodzi na gminę. Pracujemy też nad 

dokumentami strategicznymi tak, aby te usługi - gospodarstwo opiekuńcze, znalazły się 

w katalogu usług społecznych, które mogą być realizowane przez gminę. A jak zostaną 

zawarte w tych dokumentach strategicznych, to przełoży się na finansowanie przez gminę. 

Respondentka [IDI 61] – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

Wykres 15 Bariery w poszerzeniu zakresu realizowanych usług społecznych 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 

Temat barier w poszerzeniu zakresu realizowanych usług społecznych znalazł się także wśród 

pytań skierowanych do kadry zarządzającej PCPR i OPS w ramach badania ankietowego. 

Uzyskane wyniki potwierdzają wnioski pochodzące z wywiadów pogłębionych i warsztatów 

diagnostyczno-strategicznych w powiatach. Najczęściej wskazywaną barierą (25% OPS i 21% 

PCPR) jest brak wystarczających środków finansowych. Drugą najczęściej wymienianą 

przeszkodą (20% OPS i 14% PCPR) są braki kadrowe. Trzecia znacząca przeszkoda to 

niewystarczające zasoby pozafinansowe (18% OPS i 14% PCPR). 

6.2.2 Możliwości 

Organizacje pozarządowe  

Organizacje pozarządowe są ogromnym potencjałem dla poszerzenia zakresu i dostępności 

usług społecznych. Jednak charakter ich funkcjonowania sam w sobie jest ograniczeniem. 

Osoby zakładające i prowadzące organizacje pożytku publicznego w ogromnej przewadze są 

ludźmi z poczuciem misji. Dostrzegają potrzebę (często przez to, że sami doświadczają braku 

jakichś usług społecznych) i podejmują inicjatywę, by ją zaspokoić. Ich celem jest wsparcie 

osób potrzebujących – seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dzieci 

z niepełnosprawnościami i ich rodzin, osób w kryzysie bezdomności. Chcą świadczyć 

0%

0%

14%

14%

21%

6%

6%

18%

20%

25%

Brak lub niedostateczne uregulowania
prawne

Niedostateczne kwalifikacje pracowników

Niewystarczające zasoby pozafinansowe
(np. lokalowe, techniczne)

Braki kadrowe

Brak wystarczających środków finansowych

OPS (w tym CUS)

PCPR



 

89 

nieodpłatną pomoc osobom, które nie mogą uzyskać jej w inny sposób. Jednak 

funkcjonowanie organizacji pozarządowej generuje koszty. Potrzebne są zasoby w postaci 

czasu, ludzi, kompetencji, infrastruktury i środków finansowych. Osoby prowadzące NGO 

wskazują na to, że chciałyby te zasoby w pełni zaangażować w działalność statutową. Jednak 

muszą go poświęcać także na obsługę księgową i administracyjną organizacji oraz zabieganie 

o środki finansowe. 

„(…) dla mnie barierą jest borykanie się z tym, żeby to wszystko mogło działać. Niby sama 

fundacja jest fajna. Ale ja coraz bardziej czuję, że to polega na tym, że ja muszę chodzić 

i żebrać. (…) Jako fundacja nie będziemy mogli zarabiać, tylko wspierać te osoby biedniejsze. 

My musimy robić wszystko sami. Ogłoszenia, zbieranie 1%, chodzenie po przedsiębiorstwach, 

innych NGO-sach. (…) Samo prowadzenie fundacji wymaga poświęcenia mnóstwa czasu i 

zaangażowania dużego wysiłku, a na końcu zostajemy z tym wszystkim sami.” 

Respondentka [IDI 16] – fundacja wspierająca seniorów i osoby w kryzysie bezdomności, 

powiat żarski 

W części gmin, szczególnie z dala od większych ośrodków miejskich, trzeci sektor jest słabo 

rozwinięty. Brakuje NGO działających w obszarze pomocy społecznej, które mogłyby 

wspomóc jednostki publiczne w realizacji usług społecznych. 

„U mnie największą bolączką jest brak organizacji pozarządowej, czyli brak rozbudowanego 

trzeciego sektora. Szczególnie w obszarze pomocy społecznej i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. (…) NGO mają szerzej otwarte drzwi na pozyskiwanie różnych środków 

zewnętrznych, na to żeby rozwijać swoją działalność. W naszej gminie nie mam takiej 

organizacji, z którą mogłabym współpracować.” 

Respondentka [IDI 29] – OPS z terenu powiatu świebodzińskiego 

Możliwość dla rozwoju usług społecznych – zwiększanie ich zakresu i dostępności, tkwi we 

wsparciu rozwoju organizacji pozarządowych. Środkami do osiągnięcia tego celu jest zlecanie 

NGO długoterminowej realizacji usług społecznych oraz zacieśnienie współpracy. Przykładowo 

poprzez realizację projektów w partnerstwie NGO + JST. W tym układzie NGO daje wizję, 

zasoby ludzkie i wiedzę, a JST zapewnia finansowanie oraz wspiera organizacyjnie 

i administracyjnie. 

Przedsiębiorstwa Społeczne  

Zasobem, na który już zwrócono uwagę w dokumentach programowych i strategicznych są 

podmioty ekonomii społecznej, a w węższym zakresie – przedsiębiorstwa społeczne.  
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„Należy wzmocnić podmioty ekonomii społecznej poprzez zlecanie im usług. To jest najlepszy 

sposób na to, żeby z czasem mogły realizować większe projekty, działania, zlecenia, 

współpracę itd. Nie wiem jak miałoby to być prawnie rozwiązane, ale postępowania 

o udzielenie realizacji zadań publicznych powinny być tak zróżnicowane, by część mogły 

realizować duże, doświadczone podmioty, a część podmioty stosunkowo nowe, jeszcze 

niedoświadczone. Jeżeli usługi społeczne mają się rozwijać, to trzeba nowopowstałe 

przedsiębiorstwa społeczne nauczyć te usługi realizować pozwalając im zdobyć doświadczenie 

w mniejszych zleceniach.” 

Respondent [IDI 33] – spółdzielnia socjalna świadcząca usługi społeczne, powiat międzyrzecki 

PES są potencjałem od kilku lat intensywnie rozwijanym w ramach działalności Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej. W toku wywiadów pogłębionych pojawiły się obawy co do 

gwarancji wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne. Ich 

pracownicy to osoby, które na otwartym rynku pracy są defaworyzowane. Część z nich zmaga 

się z osobistymi trudnościami (np. walka z uzależnieniem). Dlatego do zarządzania 

przedsiębiorstwem społecznym potrzebna jest osoba o wysokich kwalifikacjach, zdolnościach 

interpersonalnych i silnym charakterze, która będzie potrafiła zmotywować pracowników 

i zweryfikować jakość ich pracy. Potrzebne jest również stałe zwiększanie kwalifikacji 

i umiejętności pracowników. Ma to zarówno pozytywny wpływ na jakość wykonanej pracy, jak 

również na zmotywowanie pracownika i proces jego reintegracji zawodowej. 

Centra Usług Społecznych 

Do współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi szczególnie 

dysponowane są Centra Usług Społecznych. Z samego założenia mają one prowadzić szeroką 

współpracę międzysektorową.  

„W szczególności, formuła centrów usług społecznych (...) wspiera rozwój partnerskiej 

współpracy międzysektorowej w ramach lokalnych systemów usług społecznych (misją 

centrum jest koordynowanie działań lokalnych usługodawców, a nie koncentrowanie 

świadczenia usług w jednej lokalnej instytucji).” 

Uzasadnienie do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych, druk sejmowy nr 3040, Sejm IX kadencji. 

Możliwość sprawnego funkcjonowania CUS jest w dużym stopniu uzależniona od typu 

obszaru, na jakim się znajduje. Na terenie metropolii, dużych miast wojewódzkich i miast 

o zbliżonym do nich potencjale zazwyczaj funkcjonuje już wystarczająca liczba przedsiębiorstw 

społecznych i organizacji pozarządowych – prowadzących przy tym działalność odpłatną 

statutową pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, a zatem należących też do sfery 
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ekonomii społecznej – aby samorząd mógł zlecać im poszczególne usługi społeczne 

z wykorzystaniem CUS jako podmiotu organizującego lokalny system usługowy. 

Na obszarach wiejskich sytuacja wyjściowa jest zasadniczo odmienna i dlatego inne korzyści 

z utworzenia CUS wybijają się tu na pierwszy plan. W gminach wiejskich funkcjonują zazwyczaj 

małe ośrodki pomocy społecznej, nierzadko zatrudniające jedynie kilkuosobową kadrę. Mając 

to na względzie, jednostki samorządu gmin wiejskich (oraz zbliżonych do nich potencjałem 

gmin miejsko-wiejskich) mogą być zainteresowane tworzeniem CUS w drodze porozumienia 

kilku podobnych gmin. W gminach wiejskich zazwyczaj występuje niedobór lokalnych 

usługodawców – potencjalnych partnerów CUS. Utworzenie CUS ponadgminnego umożliwi 

tworzenie lokalnego systemu usługowego integrującego usługodawców z szerszego obszaru 

niż teren jednej gminy. Utworzenie CUS na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

w dłuższej perspektywie czasowej z pewnością będzie służyć rozwojowi infrastruktury 

usługowej, stając się impulsem rozwojowym zwłaszcza dla różnych typów podmiotów 

ekonomii społecznej, które mogą świadczyć usługi społeczne.16 

Połączenie  usług z zakresu promocji  zdrowia  z usługami integracyjnymi dla 

seniorów  

W nowej perspektywie programowania funduszy unijnych większą wagę zyskają zadania 

z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, czego efektem ma być długie 

życie w dobrym zdrowiu. Zachorowalność i umieralność w wyniku chorób nowotworowych 

stale wzrasta. Świadomość społeczna znaczenia profilaktyki i wczesnego wykrywania także 

wzrasta, jednak wzrost ten jest niewystarczający. Grupą wysokiego ryzyka zachorowania są 

seniorzy. Usługi integracyjne dla osób starszych są bardzo dogodną okazją do włączenia w nie 

usług z zakresu promocji zdrowia oraz wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób związanych 

z wiekiem starczym. Rozwiązania takie zostały zaproponowane przez respondentów 

wywiadów pogłębionych, m.in. przez przedstawiciela instytucji ze szczebla regionalnego oraz 

przedstawiciela podmiotu leczniczego świadczącego usługi zdrowotne w zakresie opieki 

długoterminowej. 

W praktyce mogłoby to polegać na włączeniu do spotkań członków klubu seniora regularnych 

pomiarów tętna i poziomu cukru we krwi uczestników. Ciekawym pomysłem może być także 

organizowanie mobilnej diagnostyki (np. mammobus) w czasie wydarzeń plenerowych, takich 

jak piknik lub festyn integracyjny. 

Upowszechnienie taksówki społecznej  

Rozwiązaniem problemu wykluczenia komunikacyjnego może być wykorzystanie idei taksówki 

społecznej. Rozwiązanie to funkcjonuje już na terenie miasta Świebodzina (jako Taxi Senior 60 

Plus) oraz gminy Wschowa (jako Senior Taxi). Realizacja tych działań może być zlecana przez 

 
16 Wanaszek Ł., Wejcman Z., 4. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH. 
Broszura wydana Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020. 
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samorządy spółdzielniom socjalnym lub innym przedsiębiorstwom społecznym albo 

organizacjom pozarządowym. Warto rozważyć włączenie tego rozwiązania w katalog usług 

społecznych realizowanych na terenie województwa lubuskiego. 

Włączenie w katalog usług społecznych i  upowszechnienie zielonych 

gospodarstw opiekuńczych  

Działanie to już znajduje się w planach ROPS. Idea gospodarstw opiekuńczych wywołała wśród 

kadry zarządzającej PCPR i OPS bardzo pozytywny wydźwięk. Ich aprobata i zainteresowanie 

wdrożeniem tego rozwiązania stanowi potwierdzenie słuszności działań zmierzających do 

włączenia gospodarstw opiekuńczych do katalogu usług społecznych. 

6.3 Możliwości i bariery upowszechnienia rodzinnych i sąsiedzkich form świadczenia 

usług społecznych w powiatach i gminach 

Potencjały i  deficyty  

Gminy chętnie korzystają z sąsiedzkich form usług społecznych w zakresie zlecania usług 

opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta. Występuje zróżnicowanie między 

powiatami i gminami w zakresie zainteresowania ludzi świadczeniem takich usług. Trudno 

znaleźć wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Generalnie łatwiej usługi sąsiedzkie organizować 

w miastach. Wynika to z większego zagęszczenia ludności i mniejszych odległości fizycznych 

pomiędzy domami. Jednak wbrew temu założeniu, forma sąsiedzkich usług opiekuńczych nie 

przyjęła się np. w Żarach.  

„Być może w małych gminach ta pomoc sąsiedzka jest bardziej rozwinięta. Niestety, miasto 

i mentalność ludzi w mieście, nie jest w tej chwili otwarta na pomoc sąsiedzką.” 

Respondentka [IDI 31] – OPS z terenu powiatu żarskiego (gmina miejska) 

Niewątpliwą zaletą sąsiedzkich form realizacji usług społecznych jest możliwość wybrania 

przez beneficjenta osoby, która daną usługę będzie świadczyć. Wskazanie osoby, którą się 

zna, do której ma się zaufanie już na wejściu czyni uzyskaną usługę bardziej satysfakcjonującą 

dla obydwu stron – usługobiorcy i usługodawcy. 

„To się bardzo dobrze sprawdza. My nie chcemy nic zmieniać, bo wiem, że tutaj w pobliskich 

gminach ościennych, różnie bywa. Zatrudniają firmy. Ale słyszałam, że osoby chore nie lubią 

zmian. Nie lubią obcych osób w swoim domu. A tutaj beneficjenci sami wybierają opiekuna. 

Najczęściej zaufaną sąsiadkę lub sąsiada.” 

Respondentka [IDI 30] – OPS z terenu powiatu gorzowskiego (gmina wiejska) 
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Problemy organizacji sąsiedzkich form usług społecznych na terenach wiejskich mają inne 

źródło. Ze względu na małe zagęszczenie ludności oraz duże odległości pomiędzy sołectwami, 

konieczne jest szukanie osób chętnych do świadczenia np. usług opiekuńczych, w sąsiedniej 

miejscowości. Dla usługodawców może się to wiązać z koniecznością pokonania kilku 

lub kilkunastu kilometrów by dotrzeć do osoby potrzebującej wsparcia. Dla większości osób 

jest to okoliczność wykluczająca możliwość zaangażowania się w taką pomoc. Takich trudności 

doświadcza np. gmina Bojadła. Duża nadzieja pokładana jest w budowie połączenia 

komunikacyjnego (wraz z mostem) pomiędzy miejscowościami Milsko i Przewóz. 

Respondentów badania ankietowego zapytano o to, jakie działania służące upowszechnianiu 

rodzinnych i sąsiedzkich form świadczenia usług społecznych realizują. Większość 

z zadeklarowanej aktywności skupia się wokół zwiększania świadomości społecznej dotyczącej 

wsparcia osób niesamodzielnych w ich środowisku życia oraz integracji członków społeczności 

lokalnych. PCPR-y dodatkowo udostępniają bliskim osób zależnych wsparcie psychologiczne.  

 
Wykres 16 Działania służące upowszechnianiu rodzinnych i sąsiedzkich form świadczenia usług 
społecznych realizowane przez OPS i PCPR 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 
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Z kolei barierami w upowszechnianiu rodzinnych i sąsiedzkich form pomocy społecznej są 

zdaniem respondentów braki kadrowe (realizacja usług społecznych w formach sąsiedzkich 

jest organizowana i kontrolowana przez OPS) i braki finansowe. Warto zauważyć, że 29% 

przedstawicieli PCPR i 13% OPS nie dostrzega żadnych barier w upowszechnianiu sąsiedzkich 

form pomocy. 

 

Wykres 17 Bariery w upowszechnianiu rodzinnych i sąsiedzkich form pomocy społecznej 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 
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6.4 Możliwości i bariery podnoszenia jakości usług świadczonych w powiatach 

i gminach 

W sektorze pomocy społecznej jakość usług w głównej mierze zależy od kwalifikacji 

i kompetencji świadczących je osób. Niemal wszystkie jednostki pomocy społecznej z terenu 

województwa lubuskiego zapewniają pracownikom udział w szkoleniach i kursach 

podnoszących ich kwalifikacje. Pracownicy więcej niż jednej trzeciej podmiotów biorą udział 

w konferencjach dotyczących zakresu ich obowiązków. 36% PCPR stosuje finansowy system 

motywowania pracowników.  

 
Wykres 18 Działania służące podnoszeniu jakości świadczonych usług społecznych 
realizowane przez OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94] 
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„Ważne jest zadbanie o rozwój pracowników i o ich dobry stan psychiczny. Czyli, żeby mieli 

dostęp do psychologa, do superwizji.” 

Respondentka [IDI 13] – fundacja świadcząca usługi społeczne na rzecz OzN, powiat 

zielonogórski 

Potrzebę zadbania o zdrowie i komfort psychiczny pracowników dostrzegają zarówno 

publiczne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, jak i podmioty 

prywatne. Mimo tego tylko 14% przedstawicieli OPS i PCPR wskazało, że zapewnia superwizję 

specjalistom zatrudnionym w jednostce. 

„Przydały by się szkolenia dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przy takich 

ilościach obowiązków jest to niesamowicie istotne. Zależy mi na tym, żeby zadbać o kadrę, 

o te zasoby, które już mam, żeby się nie wypaliły.” 

Respondentka [IDI 24] – OPS z terenu powiatu międzyrzeckiego 

Wskazywane bariery podnoszenia jakości usług społecznych odpowiadają czynnikom, które 

respondenci wskazywali najczęściej, jako bariery poszerzenia zakresu świadczonych usług oraz 

upowszechniania ich form rodzinnych i sąsiedzkich. Na ograniczenia finansowe wskazało 

ponad trzy czwarte respondentów. Braki kadrowe są przeszkodą dla więcej niż co drugiego 

podmiotu. 

 
Wykres 19 Bariery podnoszenia jakości świadczonych usług społecznych 

Źródło: badanie ankietowe z udziałem OPS i PCPR z terenu woj. lubuskiego [N=94]  
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7 Kierunki i formy interwencji publicznej służące zwiększeniu 

dostępności usług i podniesieniu ich jakości  

Poniżej przedstawiono kierunki, w jakich powinna być realizowana polityka społeczna 

związana ze świadczeniem usług społecznych w regionie. Zaproponowane formy interwencji 

publicznej mają charakter rekomendacji szczegółowych, których adresatami są kolejno: 

instytucje regionalne, instytucje powiatowe, instytucje gminne i inne podmioty społeczne. 

7.1 Kierunki i formy interwencji publicznej służące dopasowaniu usług społecznych 

do potrzeb mieszkańców, które powinny być realizowane przez instytucje 

regionalne 

nr Kierunek Forma 

1 
Ujednolicenie i skoordynowanie 
procedur organizacji i świadczenia 
usług społecznych 

Programy regionalne i strategie powinny zawierać 
bardziej precyzyjne wytyczne w zakresie zadań 
PCPR i OPS.  

2 
Usprawnienie sposobu oceny 
zasobów pomocy społecznej 

Określenie w porozumieniu z PCPR i OPS zakresu 
i formatu danych, które będą przekazywane przez 
te jednostki. Efektem ma być zebranie danych 
o jak największej wartości diagnostycznej oraz na 
tyle jednolitych, by w podobnym zakresie 
prezentowały sytuację wszystkim powiatów 
(uwzględniały te same aspekty, posługiwały się 
tymi samymi miarami). 

3 
Usprawnienie komunikacji 
z podmiotami realizującymi usługi 
społeczne 

Wykorzystanie bardziej bezpośrednich kanałów 
komunikacji z realizatorami usług społecznych. 
Utworzenie listy mailingowej i informowanie 
adresatów o ogłoszonych naborach ofert 
i konkursach. 

4 
Zwiększenie dostępności usług 
opiekuńczych na terenach wiejskich 

Rozszerzenie katalogu usług społecznych 
o gospodarstwa opiekuńcze (testowane obecnie 
w projekcie pilotażowym „Zielone gospodarstwa 
opiekuńcze”). 

5 

Zmniejszenie wykluczenia 
komunikacyjnego osób niemobilnych 
(seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami), 
szczególnie na obszarach wiejskich 

Rozszerzenie katalogu usług społecznych 
o taksówkę społeczną (działającej na zasadach 
podobnych do Taxi Senior - 60 plus 
w Świebodzinie lub Senior Taxi w Wschowie). 

6 
Propagowanie działań z zakresu 
promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych 

Skojarzenie realizacji usług o charakterze 
integracyjnym seniorów z usługami zdrowotnymi 
w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych i chorób wieku starczego 
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nr Kierunek Forma 

7 

Upowszechnienie usług polegających 
na wsparciu psychiatrycznym i 
psychologicznym mieszkańców 
regionu doświadczających lub 
zagrożonych kryzysem psychicznym 

Uwzględnienie w dokumentach strategicznych 
usług społecznych mających na celu udzielanie 
wsparcia psychologicznego i/lub psychiatrycznego 
osobom doświadczającym kryzysów psychicznych 
lub nimi zagrożonych. Także dzieci i młodzieży. 

8 
Dążenie do zapewnienia stabilności 
świadczenia usług społecznych 
zlecanych podmiotom zewnętrznym 

Promowanie realizacji usług społecznych 
w oparciu o umowy wieloletnie 

 

7.2 Kierunki i formy interwencji publicznej służące dopasowaniu usług społecznych 

do potrzeb mieszkańców, które powinny być realizowane przez instytucje 

powiatowe 

nr Kierunek Forma 

1 
Zwiększenie zakresu i dostępności 
wsparcia oferowanego rodzinom 
osób z niepełnosprawnościami 

Objęcie wsparciem psychologicznym, psycho- 
i socjoterapeutycznym członków rodzin i opiekunów 
faktycznych osób z niepełnosprawnościami.   

Zwiększenie dostępności wsparcia wytchnieniowego 
dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Realizacja działań promocyjno-informacyjnych na 
temat oferty wsparcia wytchnieniowego dla 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami.  

2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i mieszkaniowemu 
osób opuszczających pieczę 
zastępczą 

Podjęcie działań mających na celu wzrost podaży 
mieszkań o charakterze chronionym/treningowym 

3 
Rozwój rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Kontynuowanie i intensyfikacja działań 
nakierowanych na zwiększenie liczby rodzin 
zastępczych. 

Rozwój wsparcia dla już istniejących rodzin 
zastępczych. 
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7.3 Kierunki i formy interwencji publicznej służące dopasowaniu usług społecznych 

do potrzeb mieszkańców, które powinny być realizowane przez instytucje 

gminne 

nr Kierunek Forma 

1 
Deinstytucjonalizacja pomocy 
społecznej poprzez rozwój 
mieszkalnictwa chronionego 

Rozwijanie usług w formie mieszkalnictwa 
chronionego. Szczególnie w gminach, w których nie ma 
mieszkań chronionych, a odsetek osób 
z niepełnosprawnościami, osób w wieku poprodukcyjnym 
oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 
jest najwyższy. 

2 

Rozwój usług w zakresie 
transportu indywidualnego 
typu door-to-door dla osób 
z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

Uruchomienie usług w zakresie transportu 
indywidualnego na terenie gmin, w których usługi te nie 
są dostępne. Szczególnie w gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich. 

Realizacja usług transportu indywidualnego w oparciu 
o ideę taksówki społecznej. 

3 

Rozwój usług społecznych 
opartych na nowoczesnych 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych  

Zlecanie usługi teleopieki i/lub obsługi systemu 
przywoławczego podmiotom zewnętrznym posiadającym 
kwalifikacje i narzędzia do ich realizacji. 

4 
Integracja i aktywizacja 
społeczna osób 
z niepełnosprawnościami 

Uruchamianie podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ) 
oraz Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie 
gmin, w których tego typu wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami nie jest dostępne. 

5 
Dystrybucja usług społecznych 
poprzez zlecanie zadań NGO 
i PS 

Zlecanie realizacji usług społecznych podmiotom 
zewnętrznym – głównie organizacjom pozarządowym 
i przedsiębiorstwom społecznym 

6 
Dążenie do tworzenia 
Centrów Usług Społecznych 

Przekształcanie OPS lub tworzenie odrębnych CUS, 
szczególnie na terenie dużych gmin miejskich. Takie 
działanie sprzyja integracji i koordynacji usług 
społecznych rozproszonych w podmiotach publicznych 
i niepublicznych.  

7 
Podejmowanie działań 
informacyjno-promocyjnych 
dla świadczonych usług 

Utworzenie katalogu świadczonych usług i zamieszczenie 
go na stronie www jednostki. Katalog powinien zawierać 
nazwę usługi, informację kto jest jej adresatem, na czym 
ona polega i w jaki sposób ją uzyskać. 

Przygotowanie plakatów i broszur informacyjnych oraz 
umieszczenie ich w miejscach uczęszczanych przez 
potencjalnych odbiorców (np. ośrodki zdrowia, kluby 
seniora, instytucje pomocowe).  

Upowszechnianie informacji o dostępnym wsparciu 
poprzez liderów lokalnych, organizacje pozarządowe 
wspierające potencjalnych odbiorców usług, lokalne 
parafie.  
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7.4 Kierunki i formy interwencji publicznej służące podniesieniu jakości usług 

społecznych 

nr Kierunek Forma Adresat rekomendacji 

1 

Zapewnienie kadrze 
systemu pomocy 
społecznej dobrych 
warunków pracy 

Dążenie do podniesienia prestiżu 
zawodów związanych ze 
świadczeniem usług społecznych 
oraz do ich profesjonalizacji (m.in. 
poprzez adekwatne wynagrodzenia). 

Samorządy powiatów 
i gmin oraz ich 
jednostki organizacyjne 
(PCPR i OPS) 

Zapewnienie pracownikom socjalnym 
i innym specjalistom pracującym 
w systemie pomocy społecznej 
wsparcia mającego na celu 
przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu i kryzysom 
psychicznym. Tym wsparciem może 
być regularna superwizja, wsparcie 
psychologiczne, warsztaty 
tematyczne. 

Samorządy powiatów 
i gmin oraz ich 
jednostki organizacyjne 
(PCPR i OPS) 

2 

Zwiększenie 
dostępności i jakości 
usług opiekuńczych 
i specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
poprzez ich rzetelną 
wycenę 

Szacując wycenę usługi należy 
uwzględnić koszt przynajmniej 
średniego wynagrodzenia za pracę, 
koszty ponoszone przez 
pracodawców, szkolenia 
pracowników oraz dodatkowe koszty 
związane z wykonywaniem 
obowiązków służbowych (np. zwrot 
kosztów dojazdu). 

Samorządy gmin i ich 
jednostki organizacyjne 
(OPS) 

3 

Dążenie do 
zapewnienia stabilności 
świadczenia usług 
społecznych zlecanych 
podmiotom 
zewnętrznym 

Zlecanie realizacji usług społecznych 
w oparciu o umowy wieloletnie 

Samorządy powiatów 
i gmin oraz ich 
jednostki organizacyjne 
(PCPR i OPS) 

4 
Rozwój ekonomii 
społecznej 

Kontynuacja i intensyfikacja działań 
nakierowanych na rozwój 
istniejących i powstawanie nowych 
Podmiotów Ekonomii Społecznej 
i Przedsiębiorstw Społecznych. 

Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
działające na terenie 
województwa 
lubuskiego. 
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7.5 Kierunki i formy interwencji publicznej służące dopasowaniu usług społecznych 

do potrzeb mieszkańców , które powinny być realizowane przez inne podmioty 

społeczne 

nr Kierunek Forma Adresat rekomendacji 

1 
Rozwój 
trzeciego 
sektora 

Działania na rzecz rozwoju 
istniejących i powstawania 
nowych organizacji 
pozarządowych.  

Ugruntowane organizacje 
pozarządowe, szczególnie 
działające w ramach partnerstw 
lub sieci. 

2 
Rozwój 
wolontariatu 

Działania nakierowane na 
zainteresowanie dzieci i 
młodzieży ideą wolontariatu.  

Szkoły, organizacje pozarządowe 
działające w obszarze edukacji 
i/lub pomocy społecznej 

 

8 Główne wnioski z badania 

Obecna realizacja wyróżnionych kategorii usług nie zwalnia JST z ich dalszego rozwoju. To, że 

występują nie oznacza bowiem, że zaspokajają pełne zapotrzebowanie na nie. Dotyczy to 

szczególnie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. W regionie obserwuje się bardzo duże zapotrzebowanie 

na nie. W wyniku uwarunkowań społeczno-demograficznych potrzeby te będą w przyszłości 

rosły.  

Poziom wykorzystania niektórych typów usług społecznych (np. wsparcie wytchnieniowe, 

teleopieka) jest mniejszy niż możliwości ich świadczenia. Przypuszcza się, że ma to związek 

z niską świadomością potencjalnych odbiorców usług na temat tego, czym są dane usługi, 

komu przysługują i jakie korzyści ze sobą niosą. Dla zwiększenia wykorzystywania usług 

w społecznościach lokalnych potrzebne jest podejmowanie działań promocyjnych 

i zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie ich celów i sposobów realizacji. 

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że podejmowanie działań promocyjnych 

najprawdopodobniej zwiększy zainteresowanie korzystaniem z usług społecznych, co może 

dodatkowo zwiększyć zapotrzebowanie na nie w regionie. 

Należy rozwijać usługi wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych świadczone w miejscu ich 

zamieszkania. W tym kontekście ważnym zadaniem jest także rozwój usług transportu 

indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w codziennych czynnościach, ale nie mogących 

liczyć na pomoc bliskich, należy rozwijać usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego 

i wspomaganego. 

Biorąc pod uwagę zmiany społeczne, jakie zaszły w wyniku pandemii COVID-19, konfliktu 

zbrojnego w Ukrainie oraz postępującego kryzysu gospodarczego w kraju, dużą wagę zyskuje 

upowszechnianie usług polegających na wsparciu psychologicznym i psychiatrycznym 

mieszkańców regionu. Szerszym kontekstem dla działań z zakresu ochrony zdrowia 
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psychicznego jest ogólna potrzeba promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

Powinna ona znaleźć swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu dostępności usług zdrowotnych – 

nie tylko świadczonych bezpośrednio, ale także w formach wykorzystujących nowoczesne 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Kierunki interwencji publicznej, które powinny być realizowane przez instytucje powiatowe 

dotyczą przede wszystkim integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 

oraz zwiększenia zakresu i dostępności wsparcia oferowanego ich rodzinom. Drugim 

obszarem priorytetowym jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (zwiększenie zakresu 

wsparcia dla już istniejących rodzin zastępczych oraz podejmowanie działań sprzyjających 

tworzeniu nowych). 

W celu zwiększenia jakości usług społecznych potrzebne jest wsparcie pracowników 

socjalnych i innych specjalistów pracujących w systemie pomocy społecznej. Powinno ono 

polegać na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i kryzysom psychicznym. Oczekiwane 

jest także dążenie do podniesienia prestiżu zawodów związanych ze świadczeniem usług 

społecznych oraz do ich profesjonalizacji (m.in. poprzez adekwatne wynagrodzenia). 

Głównym partnerem jednostek pomocy społecznej w realizacji usług są organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Należy dążyć do wzmocnienia trzeciego sektora, 

między innymi poprzez zapewnienia stałości świadczenia usług społecznych zlecanych NGO 

i PS (współpraca na podstawie umów wieloletnich). 


