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Usługi społeczne 

w woj. warmińsko-mazurskim, na 

podstawie Regionalnego Planu Rozwoju 

Usług Społecznych

- plany i realizacja



Dokumenty strategiczne

uwzględniające proces deinstytucjonalizacji/ 

rozwoju usług społecznych 

w regionie



Strategia Polityki Społecznej

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2021-2030



Wizja: Mieszkańcy Warmii i Mazur:
• są aktywni społecznie i zintegrowani,

• mają dobry dostęp do usług społecznych,

• są aktywni zawodowo i mają możliwość kształcenia stosownie do 

potrzeb rynku pracy i własnego potencjału,

• korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej i kulturalnej na każdym 

etapie życie,

• są zdrowsi dzięki profilaktyce i dostępnej opiece zdrowotnej….. 

niezależnie od pochodzenia, płci, wieku, miejsca zamieszkania, 

stanu posiadania.



Strategia obejmuje 7 obszarów strategicznych:

w każdym z nich rozwijane będą usługi społeczne 

I. Rodzina II. Seniorzy
III. Osoby z 

niepełnospraw
nościami

IV. Profilaktyka 
uzależnień i 

przeciwdziałanie
przemocy 

V. Wspieranie 
zatrudnienia

VI. Ekonomia 
społeczna i 
solidarna

VII. Kapitał 
społeczny



przyjęty Uchwałą Nr 16/168//21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 30.03.2021 r. 

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej

Warmia i Mazury 2021-2025
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Priorytety i Cele Szczegółowe WPRESiS 

Priorytet I

Konkurencyjna 
przedsiębiorczość 

społeczna  

Priorytet IV

Spójny system wsparcia 
ekonomii społecznej i 

solidarnej

Cel I 

Podniesienie 
potencjału                                

i konkurencyjności 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej                      

i przedsiębiorstw 
społecznych

Cel IV

Kompleksowy                
i efektywny 

system wsparcia 
ekonomii 
społecznej 
i solidarnej

Cel II

Podniesienie 
świadomości                 

i upowszechnienie 
pozytywnych 
postaw wokół 

ekonomii  
społecznej 
i solidarnej

Cel III

Rozwój 
partnerskiej 
współpracy 

lokalnej na rzecz 
realizacji inicjatyw 

ekonomii 
społecznej 
i solidarnej



Działanie 3.1. Angażowanie samorządów lokalnych 

w działania na rzecz sektora ekonomii  społecznej

i solidarnej  oraz rozwój usług społecznych.

Szczególny nacisk zostanie położony na zwiększanie 

współpracy samorządu z sektorem ekonomii 

społecznej w obszarze usług społecznych.





Usługi społeczne w nowym 

Programie Regionalnym „Fundusze 

Europejskie dla Warmii i Mazur” 

na lata 2021-2027



Planowane działania:

• A. realizacja działań w zakresie rozwoju 

usług społecznych na rzecz osób 

wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu (m.in. osób starszych, osób z 

niepełnosprawnościami), w tym z 

uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji, 

finansowanych z EFS+ w ramach celu 

szczegółowego (k), m.in.:



• rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu 

o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, 

opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form 

wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, 

• rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki długoterminowej, w tym 

również  wsparcie kadry/osób świadczących takie usługi,

• szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby 

świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do 

superwizji, 

• wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

• wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania placówek świadczących 

usługi społeczne, w tym centrów usług społecznych, oraz rozwój 

dostarczanych przez nie usług, 



• poprawa dostępności usług i rozwój oferty wsparcia dziennego 

skierowanych do seniorów, 

• finansowanie usług teleopieki (jako elementu wsparcia i pod warunkiem 

zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej), 

• wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji 

międzypokoleniowej, w tym promujących ideę wolontariatu, 

• upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla 

osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (jako część projektów 

wspierających), 

• wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania mieszkalnictwa o charakterze 

wspomaganym i chronionym oraz innych rozwiązań łączących wsparcie 

społeczne i mieszkaniowe, dostosowanego do potrzeb osób wymagających 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (m.in. osób starszych, osób 

z niepełnosprawnościami), 



• inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług, m.in. 

wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach 

całodobowych oraz wsparcie działań, które zapobiegać będą umieszczaniu 

osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych 

długoterminowych. 

• regionalne programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób będących 

istotnym problemem zdrowotnym regionu, kierowane do grup docelowych 

innych niż  w RPZ w celu (d), np. do dzieci, młodzieży (w tym m.in. 

proifilaktyczne badania przesiewowe wzroku, profilaktyka wad postawy, 

profilaktyka zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości i cukrzycy).



B. realizacja działań w zakresie rozwoju 

usług społecznych na rzecz rodzin, dzieci i 

młodzieży, w tym z uwzględnieniem procesu 

deinstytucjonalizacji, finansowanych z EFS+ 

w ramach celu szczegółowego (l), m.in.:



1. Usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym: 

• wsparcie rodzin w niwelowaniu ich deficytów, w tym w rozwiązywaniu problemów 

opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

• wsparcie dla osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą 

i inne instytucje całodobowe, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, w tym wsparcie 

tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób 

usamodzielnianych, 

• tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej i usługi wsparcia dla rodzin 

zastępczych (oraz kandydatów), w tym szkolenia kadr oraz upowszechnianie idei 

rodzicielstwa zastępczego, 

• usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywających 

w rodzinach, jak także w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (np. 

w ośrodkach wychowawczych), 

• wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji rodzin, w tym 

promujących ideę wolontariatu, 



2. usługi interwencji kryzysowej, 

3. usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy 

w rodzinie oraz w zakresie kompleksowej pomocy dzieciom 

pokrzywdzonym przestępstwem(i ich rodzinom), 

4. usługi dla osób w kryzysie bezdomności, z uwzględnieniem 

lokalnej specyfiki zjawiska, 

5. inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług.



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

• Ponadto w ramach włączenia społecznego planuje się także 

rozwój infrastruktury integracji społecznej i aktywizacji 

społeczno-zawodowej, infrastruktury usług społecznych, w 

tym miejsc świadczenia usług opiekuńczych i bytowych oraz w 

infrastruktury służąccej pieczy zastępczej, zgodnie z 

zasadami deinstytucjonalizacji, a także rozwój form 

mieszkalnictwa na rzecz włączenia społecznego (m.in. 

mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym 

i chronionym). 

• Działania te będą finansowane w ramach EFRR w ramach 

celu szczegółowego (iii) i będą komplementarne ze wsparciem 

prowadzonym w ramach EFS+ w celu (h), (k) i (l).



Usługi społeczne

w Projekcie koordynacyjnym ROPS 

realizowanym w ramach Programu FERS

(Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 

2021-2027)



Główni odbiorcy działań ROPS:

• samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty 

odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług 

społecznych na poziomie lokalnym i ich pracownicy,

• ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty odpowiedzialne za 

wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, 

• inne podmioty, współpracujące z ROPS i z głównymi odbiorcami działań 

ROPS, w tym szczególnie:

- PES i podmioty prywatne, które również realizują działania na rzecz 

społeczności lokalnych,

- przedsiębiorcy, 

- podmioty sektora publicznego i realizujące szeroko rozumiane usługi 

społeczne, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, 

szkoły wyższe, pomocy społecznej, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.



Planowane działania:
• organizowanie i wspieranie instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów 

zajmujących się pomocą i integracją społeczną oraz ich współpracy; 

• diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług 

społecznych, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej; 

• planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji 

społecznej, ekonomii społecznej w województwie, w tym w oparciu o 

zalecenia przygotowane w projektach MRiPS;

• wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz 

kompetencyjnego instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym w 

zakresie superwizji pracy socjalnej) oraz podmiotów świadczących usługi 

społeczne;



• analiza potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS w tym 

zakresie w oparciu o zalecenia przygotowane w projektach MRiPS; 

• wspieranie gmin w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie 

usług, w tym szkolenia z zakresu ustawy o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych; 

• wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności 

lokalnej, w tym działania świadomościowe i szkolenia dotyczące 

deinstytucjonalizacji, wymiana dobrych praktyk; 



• koordynacja prac Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej; 

• zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze 

ekonomii społecznej; 

• zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza 

danych i sprawozdawczość dot. ekonomii społecznej oraz kondycji sektora; 

• udział w procesie akredytacji OWES ;

• działania na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ekonomii 

społecznej; 

• sieciowanie i współpraca z OWES;

• działania na rzecz zwiększenia aktywności JST w obszarze zatrudnienia 

socjalnego i działalności PZS; 

• działania służące budowaniu marki ekonomii społecznej i jej promocji w 

oparciu o zakres ES wskazany w nowej ustawie (np. targi ekonomii 

społecznej). 



Dziękuję za uwagę

Dorota Solnicka
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. 89 521 95 00

www.es.warmia.mazury.pl


