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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-2030 

PROWADZONYCH W TERMINIE 08.04.2021r. – 14.05.2021r. 

 

Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej prowadzone były w terminie 08.04.– 

14.05.2021r. w trybie określonym w Programie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 2021-2030 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 3543/VI/21 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.04.2021r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznych 

projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030 

(https://bip.dolnyslask.pl/a,120566,uchwala-nr-3543vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-

dnia-7-kwietnia-2021-r-w-sprawie-skierowani.html ).  

 

Zgodnie z wytycznymi Programu konsultacji projekt DSIS został zamieszczony:  

 na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (DOPS) i w BIP DOPS 

 na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) 

 na stronie UMWD dedykowanej organizacjom pozarządowym. 

 

Ponadto informacja o konsultacjach społecznych została przesłana drogą mailową z adresu 

dsis2030@dops.wroc.pl do:  

 wszystkich gmin i powiatów województwa dolnośląskiego 

 wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

(PCPR) z terenu województwa dolnośląskiego 

 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (z prośbą o przekazanie informacji 

Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) 

 Departamentów UMWD 

 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) 

 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej 

 Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 

 Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 

 Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej  

 Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

 Fundacji Merkury 

 Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

 

W toku konsultacji informację zwrotną odnoszącą się do treści projektu Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 2021-2030 otrzymano od:  

 OPS w Czernicy – brak uwag 

 PCPR w Górze – brak uwag 

 Departamentu Gospodarki UMWD – brak uwag 

 Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego – 5 uwag 

 Wrocławskiego Centrum Integracji – 18 uwag do treści DSIS oraz 3 uwagi ogólne 

 Urzędu Miasta Lubań – 2 uwagi 

https://bip.dolnyslask.pl/a,120566,uchwala-nr-3543vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-7-kwietnia-2021-r-w-sprawie-skierowani.html
https://bip.dolnyslask.pl/a,120566,uchwala-nr-3543vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-7-kwietnia-2021-r-w-sprawie-skierowani.html
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 Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia – 28 uwag do treści DSIS i 3 uwagi 

ogólne (w tym 18 uwag do treści i 3 uwagi ogólne przekazane odrębnym formularzem przez 

WCI) 

 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (uwagi przygotowane przez eksperta 

DRDPP dr M. Franczak) – 57 uwag 

 Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej – 7 uwag 

 Fundacji „Promyk Słońca” – 33 uwagi 

 Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – 1 uwaga  

Razem: 157 uwag.  

 

Ponadto w dniu 08.06.2021r. otrzymano informację zwrotną od Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych – brak uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 

2021-2030, pozytywna opinia nt. treści zapisów projektu DSIS na lata 2021-2030.  

 

Także Dolnośląska Społeczna Rada Senioralna na posiedzeniu w dniu 11.06.2021r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.  

 

Poniżej, w tabeli zawarto szczegółowe odniesienie do uwag i propozycji zmian, zgłoszonych przez 

podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji 

Społecznej na lata 2021-2030.  

 

Projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030 w wersji zmodyfikowanej, 

uwzględniającej uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, ze względu na 

trwające prace redakcyjne, dostępny będzie od dnia 01 lipca 2021r. do wglądu w siedzibie 

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej lub na pisemny wniosek na adres: dsis2030@dops.wroc.pl 

będzie mógł zostać przesłany drogą mailową na adres wnioskodawcy.  
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Lp. 

PODMIOT 

WNOSZĄCY O 

ZMIANĘ ZAPISU 

DSIS 

 

 

Rozdział 

 

Obecny zapis 
Treść uwagi/propozycja 

zmiany 

CZY 

PROPOZYCJA 

ZOSTAŁA 

UWZGLĘDNI

ONA 

T – tak, w 

całości 

TM – tak, z 

modyfikacja

mi 

N – nie 

T/N – 

możliwe do 

implementac

ji przy 

zmianie 

uwarunkowa

ń 

formalnopra

wnych 

UZASADNIENIE 

TREŚĆ ZAPISU PO 

DOKONANIU ZMIANY W 

DSIS 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

MŁODZIEŻOWA 

RADA POWIATU 

WOŁOWSKIEGO 

CEL STRATEGICZNY 1 

BUDOWA POTENCJAŁU 

RODZINY DOLNOŚLĄSKIEJ 

Promocja i rozwój działań 

służących wychowywaniu 

dzieci „wysokiej jakości” 

Stwierdzenie wychowanie 

dzieci „wysokiej jakości” 
T  

Cel operacyjny 1.4 

Wsparcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym 

pochodzących z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przeciwdziałanie 

zachowaniom ryzykownym 

 

Rodzaje działań: 
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 Promocja i rozwój 

działań wspierających 

prawidłowy 

psychofizyczny i 

psychospołeczny 

rozwój dzieci i 

młodzieży  

 [...] 

 [...] 

2. 

MŁODZIEŻOWA 

RADA POWIATU 

WOŁOWSKIEGO 

CEL STRATEGICZNY 1 

BUDOWA POTENCJAŁU 

RODZINY DOLNOŚLĄSKIEJ 

Upowszechnianie, rozwój 

i wspieranie form 

wsparcia dla dzieci i 

młodzieży podejmujących 

zachowania ryzykowne 

Upowszechnianie, rozwój i 

wspieranie form wsparcia dla 

dzieci i młodzieży 

podejmujących zachowania 

ryzykowne w tym w Internecie  

T  

Cel operacyjny 1.4 

Wsparcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym 

pochodzących z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przeciwdziałanie 

zachowaniom ryzykownym 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Upowszechnianie, 

rozwój i wspieranie 

form wsparcia dla 

dzieci i młodzieży 

podejmujących 

zachowania 

ryzykowne, w tym w 

Internecie 

3. 

MŁODZIEŻOWA 

RADA POWIATU 

WOŁOWSKIEGO 

CEL STRATEGICZNY 4 

ZNOSZENIE NIERÓWNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH ZE 

 Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

• Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

T  Cel operacyjny 4.2 
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ZRÓŻNICOWANEGO 

DOSTĘPU DO EDUKACJI I 

RÓŻNIC W KAPITALE 

SPOŁECZNYM POPRZEZ 

DIAGNOZĘ I REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIE 

SYSTEMOWE 

edukacyjnych dla uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  Rozwój 

form wsparcia edukacji 

pozaszkolnej oraz 

popołudniowej  

 Edukacja promująca 

zdrowe żywienie  

 Edukacja promująca 

zdrowy styl życia w 

wymiarze fizycznym i 

psychologicznym  

 Działania wdrażające 

upowszechnianie sportu i 

kultury fizycznej 

edukacyjnych dla uczniów o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

• Rozwój form wsparcia 

edukacji pozaszkolnej oraz 

popołudniowej  

• Edukacja promująca zdrowe 

żywienie skierowana do całych 

rodzin   

- stworzenie dolnośląskiej 

kampanii promocyjnej z 

wykorzystaniem walorów 

regionu, produktów 

sezonowych 

- edukacja promująca 

możliwości wykorzystanie 

nowoczesnych technologii 

• Edukacja promująca zdrowy 

styl życia w wymiarze 

fizycznym i psychologicznym  

• Działania wdrażające 

upowszechnianie sportu i 

kultury fizycznej 

• Promocja i wsparcie 

wolontariatu.   

• Promocja i wsparcie rozwój 

samopomocy rówieśniczej  

• Przeciwdziałanie wszelkim 

formom dyskryminacji  

• Promocja i wsparcie 

talentów, kultury i twórczości 

młodych ludzi 

Wsparcie dzieci i młodzieży w 

rozwoju w ramach edukacji 

szkolnej i pozaszkolnej 

 

Rodzaje działań: 

 Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dla 

uczniów o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

 Rozwój form wsparcia 

edukacji pozaszkolnej 

oraz popołudniowej  

 Edukacja promująca 

zdrowe żywienie 

skierowana do całych 

rodzin 

 Realizacja działań 

promocyjnych, 

dolnośląskich kampanii 

z wykorzystaniem 

walorów regionu oraz 

promocji produktów 

sezonowych 

 Edukacja w zakresie 

wykorzystywania 

nowych technologii 

 Edukacja promująca 

zdrowy styl życia w 
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 wymiarze fizycznym i 

psychologicznym 

 Działania wdrażające 

upowszechnianie 

sportu i kultury 

fizycznej 

 Promocja i wsparcie 

wolontariatu 

 Promocja i wsparcie 

samopomocy 

rówieśniczej 

 Przeciwdziałanie 

wszelkim formom 

dyskryminacji oraz 

przemocy 

 Promocja i rozwój 

talentów, zwłaszcza w 

zakresie kultury i 

twórczości młodych 

ludzi 

4.  

MŁODZIEŻOWA 

RADA POWIATU 

WOŁOWSKIEGO 

CEL STRATEGICZNY 4 

ZNOSZENIE NIERÓWNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH ZE 

ZRÓŻNICOWANEGO 

DOSTĘPU DO EDUKACJI I 

RÓŻNIC W KAPITALE 

SPOŁECZNYM POPRZEZ 

DIAGNOZĘ I REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIE 

SYSTEMOWE 

Współpraca z gminami i 

powiatami w zakresie 

upowszechniania pomocy 

psychologicznej i 

terapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży  

 Podejmowanie inicjatyw 

związanych z 

powoływaniem nowych 

placówek, wypełniających 

lukę w obecnie 

Współpraca finansowa i 

pozafinansowa z gminami i 

powiatami w zakresie 

upowszechniania pomocy 

psychologicznej i 

terapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży  

 Podejmowanie inicjatyw 

związanych z powoływaniem 

nowych placówek, 

T  

Cel operacyjny 4.3 

Wsparcie systemu edukacji i 

opieki zdrowotnej poprzez 

realizację projektów 

 

Rodzaje działań: 

 Współpraca finansowa i 

pozafinansowa z 

gminami i powiatami w 

zakresie 

upowszechniania 



7 

 

istniejącym systemie 

edukacji  

 Podjęcie inicjatywy dot. 

wykorzystania obiektów 

szkolnych do 

systemowych zajęć 

popołudniowych  

 Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dla uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  Rozwój 

form wsparcia edukacji 

pozaszkolnej oraz 

popołudniowej  

 Edukacja promująca 

zdrowe żywienie  

 Edukacja promująca 

zdrowy styl życia w 

wymiarze fizycznym i 

psychologicznym  

 Działania wdrażające 

upowszechnianie sportu i 

kultury fizycznej 

wypełniających lukę w obecnie 

istniejącym systemie edukacji  

 Podjęcie inicjatywy dot. 

wykorzystania obiektów 

szkolnych do systemowych i 

poza systemowych zajęć 

popołudniowych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zajęć prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe  

 Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dla uczniów o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  Rozwój form 

wsparcia edukacji pozaszkolnej 

oraz popołudniowej  

 Edukacja promująca zdrowe 

żywienie  

 Edukacja promująca zdrowy 

styl życia w wymiarze 

fizycznym i psychologicznym  

 Działania wdrażające 

upowszechnianie sportu i 

kultury fizyczne oraz rekreacji 

pomocy psychologicznej 

i terapeutycznej dla 

dzieci i młodzieży 

 Podejmowanie inicjatyw 

związanych z 

powoływaniem nowych 

placówek, 

wypełniających lukę w 

obecnie istniejącym 

systemie edukacji 

 Podjęcie inicjatywy dot. 

wykorzystania obiektów 

szkolnych do 

systemowych i 

pozasystemowych zajęć 

popołudniowych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem zajęć 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe 

 Działania wdrażające 

powszechny dostęp do 

dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dla 

uczniów o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

 Rozwój form wsparcia 

edukacji pozaszkolnej 

oraz popołudniowej  
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 Edukacja promująca 

zdrowe żywienie 

 Edukacja promująca 

zdrowy styl życia w 

wymiarze fizycznym i 

psychologicznym 

 Działania wdrażające 

upowszechnianie sportu 

i kultury fizycznej oraz 

rekreacji 

 

5  

MŁODZIEŻOWA 

RADA POWIATU 

WOŁOWSKIEGO 

CEL STRATEGICZNY 5 

WZMOCNIENIE 

REGIONALNEGO KAPITAŁU 

LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO 

 Wspieranie organizacji 

pozarządowych oraz sieci 

działających na rzecz tych 

organizacji  

 Wzmocnienie dialogu i 

współpracy samorządu z 

organizacjami 

pozarządowymi poprzez 

powołanie i rozwój 

działalności Dolnośląskiej 

Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  

 Wspieranie rozwoju 

organizacji 

pozarządowych, ich 

aktywności oraz 

kompetencji poprzez 

prowadzenie doradztwa 

•Wspieranie organizacji 

pozarządowych oraz sieci 

działających na rzecz tych 

organizacji 

•Rozwój i wsparcie 

wolontariatu oraz grup 

nieformalnych 

•Wzmocnienie dialogu i 

współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi 

poprzez powołanie i rozwój 

działalności Dolnośląskiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

•Rozwój współpracy 

pomiędzy Sejmikiem 

Młodzieżowym i Dolnośląskiej 

Rady Seniorów 

•Wspieranie rozwoju 

organizacji pozarządowych, ich 

aktywności oraz kompetencji 

T  

Cel operacyjny 5.1 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich  

 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie organizacji 

pozarządowych oraz 

sieci działających na 

rzecz tych organizacji 

 Rozwój i wsparcie 

wolontariatu oraz grup 

nieformalnych 

 Wzmocnienie dialogu i 

współpracy samorządu z 

organizacjami 

pozarządowymi poprzez 

powołanie i rozwój 

działalności 

Dolnośląskiej Rady 
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poprzez prowadzenie 

doradztwa 

•Wspieranie rozwoju i 

aktywności rad senioralnych, 

młodzieżowych na wszystkich 

szczeblach samorządowych 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

 Rozwój współpracy 

pomiędzy 

Młodzieżowym 

Sejmikiem 

Województwa 

Dolnośląskiego 

i Dolnośląską Społeczną 

Radą Senioralną 

 Wspieranie rozwoju 

organizacji 

pozarządowych, ich 

aktywności oraz 

kompetencji poprzez 

prowadzenie doradztwa 

 Wspieranie rozwoju i 

aktywności rad 

senioralnych, 

młodzieżowych na 

wszystkich szczeblach 

samorządowych 

 

6. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI 

(uwagi WCI 

pojawiają się 

również w 

uwagach DSS 

Urzędu Miasta 

Wrocławia) 

Ludność  

Proponujemy uwzględnić w 

DSIS 2021-2030 problematykę 

zanieczyszczenia środowiska/ 

smogu w wielu 

miejscowościach Dolnego 

Śląska ze szczególnym 

uwzględnieniem Wrocławia, 

który nieraz  zajmował 

niechlubne czołowe miejsca w 

N 

Problematyka ochrony 

środowiska wykracza 

poza zakres problemowy 

dokumentu. Dokument 

opracowany został 

głównie w relacji do 

zagadnień określonych w 

art. 21 pkt 1 ustawy o 

pomocy społecznej – 
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rankingu najbardziej 

zanieczyszczonych miast 

świata. 

W tym kontekście prognozy 

GUS dotyczące oczekiwanej 

długości życia mogą się nie 

sprawdzić. Wysoki poziom 

zanieczyszczenia powietrza 

może  znacząco wpłynąć na 

obniżenie długości życia 

mieszkańców lub w najlepszym 

razie zmniejszyć  tempo 

wzrostu, o ile nie nastąpi 

zdecydowana poprawa 

sytuacji. 

Konieczne jest zatem 

uwzględnienie w DSIS 2020-

2030  działań zmierzających do 

uświadamiania/ edukowania 

mieszkańców regionu w 

zakresie dbałości o środowisko, 

bioróżnorodności, 

oszczędzania surowców. 

Niezbędne jest również 

zbudowanie systemu  wsparcia 

wykluczonych społecznie/ 

ubogich mieszkańców regionu 

w wymianie pieców na te 

bardziej ekologiczne, 

Niezbędne wydaje się 

zaproponowanie wyższych 

refundacji niż aktualnie 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu, 

wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych, 

pomocy społecznej, 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów uzależnień 

oraz współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi. Kwestie 

dotyczące zdrowia 

publicznego, środowiska 

naturalnego, wypoczynku 

i sportu nie stanowią 

przedmiotu interwencji w 

ramach celów i działań 

DSIS 2021-2030.  
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proponowane przez gminy - a 

może nawet bezpłatnej 

wymiany w ramach środków 

pozyskanych z UE.  

W celu zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza 

należy przede wszystkim 

planować inwestycje związane 

z podłączeniem 

kamienic/budynków do 

miejskiej sieci ciepłowniczej. W 

przypadku nowych inwestycji 

mieszkaniowych w gminach 

można w drodze zmiany prawa 

miejscowego przewidzieć jakąś 

formę zobowiązania 

deweloperów do równoległego 

podłączenia do sieci 

ciepłowniczej miasta pobliskich 

kamienic komunalnych 

(z udziałem środków gminy; 

„prace za jednym zamachem” 

będą dużo mniej kosztowne) 

Proponujemy również 

przeznaczenie środków na 

zamówienia publiczne objęte 

klauzulami społecznymi, a 

związane np. z 

porządkowaniem nielegalnych 

wysypisk, zaśmieconych 

terenów zielonych itp.  Osoby 

zatrudnione lub objęte 
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wsparciem podmiotów 

ekonomii społecznej i 

solidarnej, w tym 

reintegracyjnych, mogłyby 

dzięki bezpośredniemu 

zaangażowaniu nabywać 

większej świadomości 

ekologicznej w perspektywie 

indywidualnych działań. 

Proponujemy objąć edukacją 

ekologiczną grupy 

marginalizowane, ponieważ to 

mieszkańcy z tych grup 

społecznych będą doświadczać 

barier ( ekonomicznych i 

mentalnych) związanych z 

dostosowaniem się do 

wymagań dotyczących np. 

zmiany sposobu ogrzewania na 

ekologiczne. Warto byłoby 

prowadzić stałą kampanię 

społeczną, w którą 

zaangażujemy grupy 

mieszkańców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ( 

mogą być realizatorami i 

odbiorcami treści kampanii). 
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7. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Rynek pracy. Bezrobocie  

Dane dotyczące bezrobocia 

należy zaktualizować – 

dostępne są dane za 2020 r., a 

nawet za 2021 r. – np. na 

stronie DWUP: np.: 

http://www.dwup.pl/Statystyk

i-rynku-pracy 

http://www.dwup.pl/www/ne

ws/3/c/520/Informacja-o-

sytuacji-na-rynku-pracy-w-

woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-

2021-roku_ 

N 

Założeniem 

metodologicznym 

przyjętym przy 

opracowaniu diagnozy w 

III/IV kw. 2020r. było 

przyjęcie danych 

statystycznych 

ilościowych i 

jakościowych na 

31.12.2019r. danych, 

jakie były obecnie 

dostępne. Na podstawie 

których możliwe było 

przeprowadzenie analizy 

jakościowej i 

ilościowej.  Choć strategia 

swoim zakresem 

obejmuje lata 2021-2030, 

to przeprowadzenie 

diagnozy w zakresie 

bezrobocia i rynku pracy 

miało miejsce w 2020r. 

Zatem całościowo i 

przekrojowo diagnoza 

została przygotowana w 

oparciu o dostępne na 

czas jej opracowywania 

dane na koniec 2019r., co 

umożliwiło pokazanie 

trendów oraz kierunków 

zmian w zakresie, rynku 

pracy, struktury 

 

http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy
http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
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bezrobocia jak i jego 

stopy. Na podstawie 

niepełnych danych 

dostępnych w styczniu 

2021, za rok 2020 nie 

można przedstawić 

całościowo trendów 

kształtujących się w roku 

2020r. i tym bardziej 

porównać ich z danymi za 

lata ubiegłe przyjętymi w 

diagnozie do analizy. 

8. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Sytuacja mieszkaniowa 

„Mieszkania komunalne 

traktowane są jako 

specyficzna forma 

pomocy społecznej.” 

Formą pomocy społecznej są 

mieszkania socjalne, a nie 

komunalne. 

 

 

TM 

Sformułowanie „pomoc 

społeczna” w kontekście 

tego zdania i zagadnienia 

ujęte zostało sensu largo, 

jako element wsparcia 

osób i rodzin, które nie są 

w stanie samodzielnie w 

sposób zadowalający 

zaspokajać swoich 

istotnych potrzeb 

życiowych, nie sensu 

stricto, jako jedno ze 

świadczeń systemu 

pomocy społecznej. 

Mieszkania komunalne w 

Ocenie Zasobów Pomocy 

Społecznej (OZPS) 

ujmowane są jako jeden z 

zasobów infrastruktury 

społecznej; spośród ogółu 

Mieszkania komunalne mogą 

być traktowane jako 

specyficzna forma integracji 

społecznej.  



15 

 

mieszkań komunalnych 

wyodrębniane są 

mieszkania socjalne. 

Ponadto przyznanie 

mieszkania komunalnego 

w wielu gminach 

połączone jest z 

ustaleniem kryteriów (np. 

dochód, sytuacja 

mieszkaniowa), dających 

preferencje osobom w 

trudniejszej niż inni 

sytuacji materialnej czy 

mieszkaniowej. Tym 

niemniej, uznając, że 

sformułowanie „pomoc 

społeczna” może być 

mylące, zmienione 

zostało na określenie 

„integracja społeczna” 

9. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Sytuacja mieszkaniowa  

Proponujemy podjąć w DSIS 

2021-2030 zagadnienie bardzo 

niskiego standardu wielu 

mieszkań komunalnych w 

regionie. 

Mieszkaniec zaniedbanej 

kamienicy, pozbawiony 

dostępu do podstawowych 

standardów cywilizowanego 

mieszkalnictwa, nie będzie 

miał poczucia włączenia 

społecznego mimo objęcia go 

TM 

W treści wskazano na 

możliwości, które dawało 

RPO 2014-2020 z zakresu 

EFRR. Z uwagi na fakt, iż 

proces programowania 

nowej perspektywy trwa, 

nie ma możliwości 

złożenia deklaracji 

kontynuowania bądź 

niekontynuowania 

tożsamego wsparcia. 

W ramach RPO WD 2014-

2020, ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

możliwa była realizacja 

projektów służących 

poprawie stanu budynków 

mieszkalnych, zarówno w 

ramach Działania 3.3, 

którego celem jest 

zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 
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różnorodnymi programami 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej. 

Należy zadbać o finansowanie 

wszelkich inicjatyw służących 

poprawie stanu mieszkań 

komunalnych oraz inwestować 

w tzw. części wspólne 

sprzyjające integracji 

społecznej mieszkańców 

użyteczności publicznej i 

budynków mieszkalnych, jak i 

Działania 6.3, 

ukierunkowanego na 

kompleksową rewitalizację 

zdegradowanych obszarów 

miejskich i wiejskich, w 

wymiarze społecznym, 

gospodarczym i 

przestrzennym. W ramach 

wskazanych interwencji 

możliwe było podniesienie 

standardu części wspólnych 

budynków oraz ich części 

zewnętrznych (elewacja). 

Dodatkowo, w ramach 

Działania 6.1 środki mogły 

być kierowane na remont, 

przebudowę i wyposażenie 

infrastruktury 

zdegradowanych budynków 

w celu ich adaptacji na 

mieszkania socjalne oraz 

mieszkania o charakterze 

wspomaganym: chronione,  

treningowe i wspierane 

skierowane w szczególności 

dla osób opuszczających 

pieczę zastępczą, zakłady 

poprawcze lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze. 

Interwencje te mogły 
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wykraczać poza części 

wspólne budynków, a 

wsparcie musiało być 

powiązane z procesem 

aktywizacji społeczno-

zawodowej, mającej na celu 

usamodzielnienie 

ekonomiczne osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

10. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Sytuacja mieszkaniowa 

Wyroki eksmisyjne bez 

wskazania lokalu 

socjalnego w 2019 r.: 

w Wałbrzychu – 1180 

spraw, we Wrocławiu - 

825 spraw 

Niezbędne jest 

ustosunkowanie się DSIS 2021-

2030  do danych o wyrokach 

eksmisyjnych świadczących o 

niewystarczających działaniach 

systemu  w zakresie 

przeciwdziałania tego typu 

zdarzeniom.  

Niezbędne jest  opracowanie i 

wdrożenie programów 

interwencji społecznych, które 

mogłyby zapobiegać wyrokom 

eksmisyjnym (rozwój 

programów przeciwdziałania 

uzależnieniom, w tym redukcji 

szkód, ograniczenia 

spożywania środków 

zmieniających świadomość, 

programów edukacyjno-

korekcyjnych dla sprawców 

przemocy, programów 

wspomagających oddłużenie 

N 

Problematyka ta została 

uwzględniona w DSIS na 

lata 2021-2030. 

Przykładowe obszary 

Cel strategiczny 3 

PRZECIWDZIAŁANIE 

PAUPERYZACJI I 

WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

MIESZKAŃCÓW 

DOLNEGO ŚLĄSKA 

Cel operacyjny 3.1. 

Rodzaje działań:  

 Promocja i 

wspieranie 

rozwiązań na 

rzecz 

przeciwdziałania 

bezdomności 

 Przeciwdziałanie 

dyskryminacji i 

marginalizacji 
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i/lub umożliwiających 

odpracowywanie długów). 

Wobec osób, które już zostały 

eksmitowane – uruchomienie 

programów wczesnej 

interwencji w celu 

zapobiegania skutkom 

bezdomności. 

Te programy mogłyby być 

realizowane przez jednostki 

pomocy społecznej oraz 

podmioty ekonomii społecznej 

i solidarnej, w tym podmioty 

reintegracyjne. 

osób dotkniętych 

i zagrożonych 

ubóstwem i 

wykluczeniem 

społecznym 

Cel operacyjny 3.2 

Rodzaje działań: 

 Upowszechniani

e, wspieranie i 

rozwój 

instrumentów 

aktywnej polityki 

społecznej wśród 

podmiotów 

odpowiedzialnyc

h za jej 

wdrażanie  

 Pobudzanie i 

wspieranie 

rozwiązań na 

rzecz aktywności 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 

CEL STRATEGICZNY 10 

INTEGRACJA NA RZECZ 

PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

UZALEŻNIEŃ 
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CEL STRATEGICZNY 11 

PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Ponadto działania 

Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

szczegółowo opisuje 

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024.  

Katalog zadań 

obejmujących wsparcie 

osób uzależnionych 

znajduje się w obszarach: 

działania medyczne i 

redukcja szkód 

wynikająca z uzależnień 

oraz wspieranie 

programów reintegracji 

społecznej. 
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11. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Grupy w sposób szczególny 

doświadczające ubóstwa 
 

Brak danych dotyczących liczby 

emerytów ze świadczeniem 

poniżej wysokości minimalnej 

emerytury. Jakie są 

przewidywane liczby takich 

emerytów w latach 

następnych? ZUS zapewne 

dysponuje takimi 

informacjami. 

DSIS 2021 – 2030 powinna 

uwzględnić zjawisko ubóstwa 

emerytów (zwłaszcza emerytek 

jako dłużej żyjących i 

pobierających niższe 

uposażenie). Należy 

zaplanować  działania na rzecz 

wsparcia tych osób m.in. w 

zakresie aktywizacji 

zawodowej – powrotu na 

rynek pracy lub utrzymania w 

zatrudnieniu tych osób 

pomimo osiągniecia wieku 

emerytalnego.  

Zadania związane z aktywizacją 

zawodową i społeczną osób w 

wieku emerytalnym mogą 

pełnić podmioty ekonomii 

społecznej i solidarnej, a 

zwłaszcza reintegracyjne (np. 

centra i kluby integracji 

społecznej) pod warunkiem 

TM 

Diagnoza w obszarze 

„Kondycja życiowa osób 

starszych” została 

uzupełniona o informację 

nt. kondycji materialnej 

seniorów, w tym również 

kobiet, w odniesieniu do 

dostępnych danych 

statystycznych.  

 

Cel strategiczny 7 

Cel operacyjnym 7.4  

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

został uzupełniony o  

rodzaj działania: 

Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Kondycja 

życiowa osób starszych” 

sekcja „Wybrane aspekty 

sytuacji zawodowej, 

materialnej i zdrowotnej 

dolnośląskich seniorów” 

 

 

 

Cel operacyjny 7.4 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...]  

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 

 

 



21 

 

wsparcia kadrowego i 

finansowego. 

12. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Opieka nad małym dzieckiem  

Powinny zostać przewidziane 

większe nakłady na rozwój 

punktów opieki nad dziećmi do 

lat trzech, w których 

matki/babcie mogłyby godzić 

opiekę nad własnym 

dzieckiem/wnukiem z odpłatną 

opieką nad innymi 

powierzonymi dziećmi. 

Proponujemy uwzględnienie w 

ramach tworzenia prawa 

miejscowego w  gminach 

możliwości zobligowania 

deweloperów do 

przeznaczenia lokali (w różnych 

formułach prawnych) na 

potrzeby realizacji różnych 

usług społecznych, w tym 

wypadku na potrzeby 

tworzenia punktów opieki nad 

małymi dziećmi. 

N 

Propozycja zmiany 

wykracza swym zasięgiem 

poza zakres kompetencji 

samorządu województwa 
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13. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Kondycja psychiczna 

współczesnych dzieci i 

młodzieży 

Kondycja psychiczna 

współczesnych dzieci i 

młodzieży 

Proponujemy wykreślić słowo 

„współczesnych” jako zbędne. 

 

Problematyka dobrostanu 

psychicznego oraz zdrowia 

fizycznego dzieci i młodzieży 

została potraktowana zbyt 

ogólnikowo. 

Niezbędne jest ponadto 

uwzględnienie „perspektywy 

antycypacyjnej”, zwłaszcza 

związanej ze skutkami 

pandemii COVID-19 (wpływ 

nauki zdalnej, izolacji od 

rówieśników, nasilonego 

zjawiska przemocy w rodzinie, 

nadużywania alkoholu itp) 

TM 

Usunięto słowo 

„współczesnych” 

Poprawiona i rozszerzona 

kondycja psychiczna 

dzieci i młodzieży, z 

uwzględnieniem 

najnowszego raportu 

zrealizowanego dla MEiN. 

Zdrowie fizyczne jako 

komponent jest opisane 

ogólnie z 

zasygnalizowaniem 

dwóch podkreślonych 

elementów. Strategia w 

oparciu o sygnalizowane 

zagadnienia wskazuje 

kierunki do rozwoju i 

realizacji. 

 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Integracja 

społeczna w edukacji – od 

nierówności ku egalitarności” 

Sekcja „Kondycja psychiczna 

dzieci i młodzieży” 

14. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Osoby z 

niepełnosprawnościami na 

rynku pracy 

 

W ramach akcji promocyjnych 

związanych z zatrudnianiem 

OzN należy położyć nacisk za 

informowanie pracodawców z 

otwartego rynku pracy o 

możliwości pozyskania 

refundacji wynagrodzenia z 

PFRON z tytułu zatrudnienia 

OzN. 

Powiatowe Zespoły ds. 

Orzekania o Stopniu 

TM 

Propozycja zobowiązania 

Powiatowych Zespołów 

ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności oraz 

oddziałów ZUS do 

udzielania określonych 

informacji wykracza 

swym zasięgiem poza 

zakres kompetencji 

samorządu województwa. 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia osób 

znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

Rodzaje działań:  

 [...] 

 [...] 

 Informowanie 

pracodawców o 

możliwości ubiegania się 
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Niepełnosprawności dla Celów 

Pozarentowych oraz oddziały 

ZUS powinny zostać 

zobowiązane do udzielania 

przynajmniej podstawowej 

informacji o możliwościach 

zatrudnienia/ aktywizacji 

społeczno-zawodowej OzN (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

informacji o podmiotach 

zajmujących się reintegracja 

społeczną i zawodową OzN). 

 

Istnieje również konieczność 

wspierania osób, które są 

niepełnosprawne biologicznie, 

a nie posiadają orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności. Z 

doświadczeń Wrocławskiego 

Centrum Integracji wynika, że 

wiele osób z powodu 

doświadczanych 

przeciwwskazań medycznych 

ma poważne trudności w 

znalezieniu swojego miejsca na 

rynku pracy.  

Wielu uczestników doświadcza 

np. problemów z 

funkcjonowaniem 

intelektualnym, ma wyraźnie 

obniżone zdolności 

adaptacyjne, doświadcza 

Dodano rodzaj działania 

w Celu operacyjnym 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

o dofinansowanie 

wynagrodzenia 

pracownika 

niepełnosprawnego ze 

środków PFRON w 

ramach SODiR 
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zaburzeń psychicznych,  a nie 

uzyskały orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności ( np. z 

powodu trudności w dostępie 

do pełnej diagnozy 

psychiatrycznej i 

psychologicznej)  

Celowe jest zatem dalsze 

inwestowanie w tworzenie i 

realizację form wsparcia, w 

tym środowiskowego, dla osób 

z niepełnosprawnościami 

zarówno potwierdzonymi 

prawnie, jak i doświadczanymi 

subiektywnie lub 

spostrzeganymi przez 

otoczenie tych osób. 

15. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Kondycja życiowa osób 

starszych 
 

Proponujemy uwzględnić w 

DISS 2021-2030 aktywizację 

zawodową osób w wieku 60/ 

65 + (powrót na rynek pracy 

lub utrzymanie w zatrudnieniu 

pomimo osiągnięcia wieku 

emerytalnego w przypadku 

osób, którym zdrowie pozwala 

na dalszą pracę). 

Jak wspomnieliśmy wyżej, 

wielu emerytów nie uzyskuje 

dochodu choćby w wysokości 

emerytury minimalnej. Wiele 

osób w wieku emerytalnym z 

pewnością mogłoby nadal 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka aktywizacji 

osób starszych została 

ujęta wśród celów DSIS: 

CEL STRATEGICZNY 2 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie i 

aktywizacja osób 

starszych 

Cel operacyjny 7.4 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 
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wykorzystywać swoje 

kompetencje z pożytkiem dla 

własnej kondycji, jak i dla 

społeczeństwa, w którym 

ciągle ubywa osób w wieku 

produkcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 7.1 

Propagowanie zasad 

„dobrego starzenia się”, 

wspomagających jak 

najdłuższe zachowanie 

sprawności funkcjonalnej, 

samodzielności i 

aktywności w życiu 

społecznym i zawodowym 

Rodzaje działań:  

 Tworzenie, rozwój i 

wspieranie 

programów na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej i 

społecznej 

seniorów 

 

Jednakże wychodząc 

naprzeciw zgłaszanemu 

postulatowi, dodatkowo 

uzupełniono zapis w Celu 

strategicznym 7 

Celu operacyjnym 7.4  

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

poprzez dodanie rodzaju 

działania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przeciwdziałać 

wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów (jego skutki dobitnie 

ujawniła pandemia w 

kontekście dostępu do e-

zdrowia, w tym rejestracji na 

szczepienia) poprzez 

organizację szkoleń z zakresu 

obsługi komputera. 

Konieczne jest zapewnienie 

szerszego dostępu do sprzętu 

komputerowego w 

bibliotekach, klubach, radach 

osiedli, na Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku, Centrach 

Aktywności Lokalnej czy w 

podmiotach ekonomii 

społecznej w pobliżu miejsca 

zamieszkania seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 Promocja i 

wspieranie 

aktywności 

zawodowej osób w 

wieku senioralnym 

 

 

 

Dodano rodzaj działania 

do Celu operacyjnego 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 7.2 

Wspieranie i popularyzacja 

oferty spędzania czasu 

wolnego, rozwoju 

intelektualnego, aktywności 

fizycznej seniorów 

 

Rodzaje działań:  

 [...] 

 [...] 

 Upowszechnianie 

komunikacji cyfrowej w 

środowisku senioralnym 

i edukacja 

przeciwdziałająca 

wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów 
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16. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI 

Zdrowie psychiczne 

Dolnoślązaków 
 

Należy uwzględnić potrzebę 

rozwoju takiej formy wsparcia 

psychologicznego jak TERAPIA 

RODZIN. Obecnie ta forma 

terapii jest słabo dostępna. 

Terapeuci rodzin/ par powinni 

być dostępni zarówno w 

ramach instytucjonalnego, jak i 

środowiskowego systemu 

wsparcia. Problemy psychiczne 

dzieci i młodzieży wymagają 

oddziaływania na cały system 

rodzinny. Skupienie uwagi 

terapeuty jedynie na 

najmłodszych członkach 

rodziny może być zupełnie 

niewystarczające z punktu 

widzenia skutecznego wsparcia 

ich rozwoju. 

 

 

 

Problematyka rozwoju opieki 

środowiskowej ujęta została 

zbyt ogólnikowo. Wsparcie 

środowiskowe powinno być 

priorytetowym działaniem. 

Potrzebne jest w tym zakresie 

nie tyle utworzenie nowego 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

(choć na pewno i takie się 

przyda), ile wsparcie już 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z reformą 

psychiatrii obejmującą w 

swym zakresie dorosłych, 

dzieci i młodzież, 

koncepcja nowego 

modelu opieki zakłada 

kompleksowe podejście 

do wsparcia 

psychologicznego, 

psychoterapeutycznego 

oraz terapii dorosłych i 

dzieci. Podejście to jest 

zgodne z Narodowym 

Programem Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

oraz Regionalnym 

Programem Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na 

lata 2021-2027.  

 

 

 

Działania Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze zdrowia 

psychicznego opisuje 

Regionalny Program 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 

2021-2027 stworzony w 

oparciu o obowiązujące 
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istniejących placówek 

stacjonarnych zajmujących się 

zdrowiem psychicznym w 

rozwijaniu oferty wsparcia 

środowiskowego zarówno w 

trakcie leczenia 

ambulatoryjnego, jak i po jego 

zakończeniu w ramach 

przewidywanych zajęć/terapii 

na terenie placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzeniem sieci wsparcia 

środowiskowego mogłyby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

przepisy. W celu 

upowszechnienia 

środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, Narodowy 

Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na 

lata 2017-2022 nakłada 

na samorządy 

województw, zadanie 

polegające na stworzeniu 

- obok regionalnego 

programu ochrony 

zdrowia psychicznego - 

również programu 

zwiększenia dostępności i 

zmniejszenia nierówności 

w dostępie do różnych 

form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, poprzez 

rozwój Centrów Zdrowia 

Psychicznego, w tym 

środowiskowej opieki 

oraz placówek 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej dla dzieci i 

młodzieży na terenie 

województwa. 

 

W celu operacyjnym 9.2 

DSIS na lata 2021-2030 
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również zająć się PES, a 

zwłaszcza podmioty 

reintegracyjne,  pod 

warunkiem odpowiedniego 

wsparcia. 

„Upowszechnienie 

zróżnicowanych form 

pomocy i oparcia 

społecznego w zakresie 

podejmowanych działań” 

zostało wskazane 

działanie:  

„Wspieranie projektów 

organizacji 

pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi, w tym 

zapewnienie ciągłości 

działaniom skutecznym”.  

17. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzegamy problem 

finansowania dotychczas 

istniejących placówek terapii 

uzależnień. W ostatnich latach 

część popularnych 

wrocławskich ośrodków nie 

uzyskała kontraktów z NFZ. 

Warto przeznaczyć część 

środków pozyskanych z UE na 

prowadzenie różnych form 

terapii uzależnień, w tym 

programów redukcji szkód/ 

ograniczenia picia (tak, aby ze 

wsparcia mogły korzystać 

osoby, które nie są gotowe do 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

szczegółowo opisuje 

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024.  

Katalog zadań 

ukierunkowanych na 

wsparcie osób 

uzależnionych znajduje 
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utrzymywania całkowitej 

abstynencji). 

Pracę prewencyjną z młodzieżą 

pijącą w miejscach publicznych 

mogliby wykonywać 

streetworkerzy przygotowani 

do tego typu interwencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemem jest również brak 

dostępności terapii/ spotkań 

AA w sytuacji obostrzeń 

związanych z pandemią COVID-

19. Wielu uzależnionych to 

osoby wykluczone społecznie, 

a zarazem wykluczone cyfrowo 

- zdalne formy wsparcia są dla 

nich niedostępne. Należy 

wspierać rozwój tych form 

wsparcia, które byłyby 

dostępne w sytuacjach 

kryzysowych (takich jak 

nieuchronne kolejne 

pandemie) – np. telefony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

się w obszarach: działania 

medyczne i redukcja 

szkód wynikająca z 

uzależnień oraz 

wspieranie programów 

reintegracji społecznej. 

Programy skierowane na 

pomoc osobom 

uzależnionym 

realizowane są przy 

wsparciu Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

podmiotach leczniczych. 

 

 

Samorząd Województwa 

dostrzega problem 

utrudnionej dostępności 

do oferty pomocowej dla 

osób potrzebujących 

wsparcia w czasie 

pandemii COVID-19 , w 

tym dla osób 

uzależnionych.  

Uwzględnia przy tym 

wyniki badań 

prowadzonych w Europie 

(badania polskie 

prowadzone przez 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania 
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„Proces emancypacji 

dziewcząt ….”  

zaufania dla osób 

uzależnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Emancypacja dziewcząt” jako 

uzasadnienie 

rozpowszechnienia picia 

alkoholu wśród nich wydaje się  

wątpliwą tezą. Programy 

profilaktyczne powinny być 

wspólne dla obu płci, ale 

powinny uwzględniać opisy 

specyficznych reakcje na 

alkohol związane z różnicami w 

jego metabolizowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

Narkomanii) „Epidemia 

COVID-19 a system 

pomocy osobom 

uzależnionym w Europie”. 

Celem badań było 

przedstawienie wpływu 

epidemii COVID-19 na 

placówki leczenia, 

redukcji szkód, rynek 

narkotykowy jak również 

osoby uzależnione. 

Wnioski i rekomendacje z 

powyższych badań są 

uwzględniane przy 

planowaniu działań przez 

Samorząd Województwa. 

 

 

 

Sformułowanie 

„emancypacja dziewcząt” 

zostało usunięte. 
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18. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cele operacyjny 1.4 

„Promocja i rozwój 

działań służących 

wychowaniu dzieci 

„wysokiej jakości”” 

Określenie dzieci „wysokiej 

jakości” nawet w cudzysłowie 

jest bardzo niefortunne. Chyba 

że chodzi o działania wysokiej 

jakości – wtedy należy zmienić 

szyk zdania. 

T  

Cel operacyjny 1.4 

Wsparcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym 

pochodzących z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przeciwdziałanie 

zachowaniom ryzykownym 

 

Rodzaje działań: 

 Promocja i rozwój 

działań wspierających 

prawidłowy 

psychofizyczny i 

psychospołeczny 

rozwój dzieci i 

młodzieży  

 [...] 

 [...] 

19. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cel operacyjny 2.1 

Rodzaj działań: 

„Integracja i reintegracja 

zawodowa kobiet" 

Zapis "Integracja i reintegracja 

zawodowa kobiet" powinien 

zostać zastąpiony:  "Integracja i 

reintegracja zawodowa osób 

wykluczonych". 

 

Jeśli chodzi o kobiety, które 

zdecydowanie częściej 

opiekują się najmłodszymi i 

najstarszymi członkami rodzin, 

to należy rozwijać formy 

wsparcia finansowego, 

społecznego (grupy wsparcia, 

opieka wytchnieniowa) oraz  

TM  

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia osób 

znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Integracja i reintegracja 

zawodowa osób w 

szczególnej sytuacji na 

rynku pracy 
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merytorycznego z zakresu 

zasad prawidłowej opieki. 

Istnieje również konieczność 

wsparcia kobiet na 

stanowiskach kierowniczych 

oraz podjęcie zdecydowanych 

działań na rzecz wyrównania 

wynagrodzenia kobiet i 

mężczyzn, wykonujących tę 

samą pracę. Jednostki 

samorządu terytorialnego/ 

instytucje publiczne powinny 

być przykładem wprowadzania 

tego typu zasad równości. 

 [...] 

20. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cel operacyjny 2.4 

 

Rozwój ekonomii społecznej 

jako elementu rynku pracy i 

polityki społecznej 

 

Proponujemy dopisać jako 

planowane działanie: 

 Podejmowanie 

działań służących 

wzmocnieniu 

potencjału kadr 

podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej 

poprzez szkolenia i 

inne formy wsparcia 

podnoszące 

kompetencje 

społeczne i zawodowe 

pracowników, w tym 

superwizje, szkolenia 

z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, 

przeciwdziałania 

TM  

Cel operacyjny 2.4 

Rozwój ekonomii społecznej 

jako elementu rynku pracy i 

polityki społecznej 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Podejmowanie działań 

służących wzmocnieniu 

potencjału kadr 

podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej 

poprzez szkolenia i 

inne formy wsparcia 

podnoszące 

kompetencje 
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wypaleniu 

zawodowemu, 

nowych metod 

aktywizacji, zdalnego 

nauczania itp. 

społeczne i zawodowe 

pracowników 

21. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cel strategiczny 7  

Aktywizacja zawodowa 

seniorów / ich utrzymanie na 

rynku pracy pomimo 

osiągnięcia wieku 

emerytalnego powinno być 

odrębnym celem operacyjnym, 

a może nawet strategicznym. 

 

Niezbędne jest 

zagwarantowanie środków na 

bezpłatne szkolenia dla 

seniorów zainteresowanych 

przedłużeniem aktywności 

zawodowej, w tym 

niezwiązanej z 

dotychczasowym charakterem 

ich pracy (przekwalifikowanie 

na miarę możliwości 

psychofizycznych seniora). 

W tego typu działalność 

szkoleniowo-doradczą mogłyby 

być zaangażowane podmioty 

reintegracyjne odpowiednio 

wsparte kadrowo i finansowo. 

TM 

Problematyka aktywizacji 

osób starszych została 

ujęta wśród celów DSIS: 

CEL STRATEGICZNY 2 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie i 

aktywizacja osób 

starszych 

 

Cel operacyjny 7.1 

Propagowanie zasad 

„dobrego starzenia się”, 

wspomagających jak 

najdłuższe zachowanie 

sprawności funkcjonalnej, 

samodzielności i 

aktywności w życiu 

społecznym i zawodowym 

Cel operacyjny 7.4 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 



35 

 

Rodzaje działań:  

 Tworzenie, rozwój i 

wspieranie 

programów na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej i 

społecznej 

seniorów 

 

Jednakże wychodząc 

naprzeciw zgłaszanemu 

postulatowi, dodatkowo 

uzupełniono zapis w Celu 

strategicznym 7 

Celu operacyjnym 7.4  

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

poprzez dodanie rodzaju 

działania: 

Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

22. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cel operacyjny 7.4 

„Minimalizowanie barier 

osobom z 

niepełnosprawnościami w 

dostępie do usług” 

Proponujemy zmianę zapisu: 

„Minimalizowanie barier osób 

z niepełnosprawnościami w 

dostępie do usług” 

TM 

Korekta błędu 

pisarskiego, to jest „Cel 

operacyjny 8.2” 

Minimalizowanie barier w 

dostępie do usług, w 

szczególności osobom z 

niepełnosprawnościami 
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23. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

Cel operacyjny 9.3 

Aktywizacja osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

W rodzajach działań 

pojawiają się zwroty: 

„… dla osób 

niepełnosprawnych, w 

tym z zaburzeniami 

psychicznymi …” 

 

Jeżeli cel dotyczy wyłącznie 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi, to działania 

również powinny dotyczyć 

tylko takich osób. 

T  

Cel operacyjny 9.3 

Aktywizacja zawodowa osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

 

Rodzaje działań: 

 Zwiększanie dostępności 

rehabilitacji zawodowej, 

organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń 

zawodowych dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 Aktualizacja i wdrażanie 

wojewódzkiego 

programu rozwoju 

zróżnicowanych form 

wspieranego i 

wspomaganego 

zatrudnienia oraz 

przedsiębiorczości 

społecznej 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 Prowadzenie kampanii 

szkoleniowo-

informacyjnej, 

adresowanej do 

pracodawców, 

promującej zatrudnianie 
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osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

24. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

UWAGA OGÓLNA  

Widzimy konieczność 

uzupełnienia diagnozy 

społecznej w DSIS 2020-2021  

o wpływ pandemii COVID-19 

na sytuację społeczną w 

obszarach będących 

przedmiotem zainteresowania, 

a także na sytuację podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym 

jednostek reintegracyjnych 

oraz jednostek pomocy 

społecznej. Proponujemy 

uzupełnienie tej DIAGNOZY w 

miarę pozyskiwania danych od 

podmiotów badawczych 

zajmujących się tymi 

zagadnieniami. 

TM 

Aktualna wiedza na temat 

konsekwencji pandemii 

COVID-19 jest aktualnie 

ograniczona, co zostało 

zasygnalizowane w 

diagnozie – tam, gdzie to 

możliwe, diagnoza została 

uzupełniona (obszary 

rynek pracy, edukacja, 

organizacje pozarządowe, 

kondycja osób starszych, 

przemoc w rodzinie, 

system wsparcia i pomocy 

społecznej). Jednocześnie 

kwestia pandemii i 

niwelowania jej 

niekorzystnych skutków 

została uwzględniona w 

obszarze strategicznym:  

Cel operacyjny 12.4 

Wspieranie instytucji 

pomocy i integracji 

społecznej w niwelowaniu 

społecznych skutków 

kryzysów o charakterze 

ponadlokalnym, w tym 

pandemii 

 

Uzupełniono rozdział 

Diagnoza o kwestie wpływu 

pandemii Covid-19 na 

sytuację społeczną w 

obszarach: rynek pracy, 

edukacja, organizacje 

pozarządowe, kondycja osób 

starszych, przemoc w 

rodzinie, system wsparcia i 

pomocy społecznej 



38 

 

25. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

UWAGA OGÓLNA  

Proponujemy również 

zaktualizować diagnozę 

społeczną, a tym samym 

działania w ramach DSIS 2021 -

2030, gdy dostępne już będą 

dane z Narodowego Spisu 

Powszechnego 2021 

T/N 

DSIS na lata 2021-2030 

jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym dla 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego 2030 – w 

przypadku aktualizacji 

diagnozy SRWD 

przewidziana zostanie 

również aktualizacja DSIS 

na lata 2021-2030 

 

26. 

WROCŁAWSKIE 

CENTRUM 

INTEGRACJI  

UWAGA OGÓLNA  

Widzimy potrzebę utworzenia 

ośrodków typu Centrum 

Budowania Odporności 

Społecznej,  które 

kompleksowo mogłyby zająć 

się wsparciem osób, które w 

różny sposób ucierpiały z 

powodu pandemii (lub osób 

pragnących budować te 

odporność na przyszłość) . 

Centra te mogłyby oferować 

kompleksowe usługi / wsparcie 

z wielu obszarów: 

zdrowotnego (w tym 

rehabilitacji oraz budowania 

kondycji fizycznej), 

edukacyjnego, aktywizacji 

społecznej i zawodowej, 

doradczego (poradnictwo 

psychologiczne, prawne, 

N 

Propozycja utworzenia 

konkretnego typu 

placówki wykracza poza 

zakres niniejszego 

dokumentu. Wskazane 

działania mieszczą się w 

zakresie celów 

strategicznych i 

operacyjnych zawartych 

w dokumencie, więc z 

punktu zapisów DSIS na 

lata 2021-2030 nie 

istnieją przeciwwskazania 

do utworzenia tego typu 

placówki/placówek przez 

podmiot zainteresowany 

jej utworzeniem 
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socjalne, ekonomiczne), 

profilaktyki i terapii uzależnień 

itp. Tego rodzaju centra 

mogłyby być tworzone na 

bazie klubów i centrów 

integracji społecznej 

(wzmocnionych kadrowo i 

finansowo) przy współpracy 

jednostek pomocy społecznej. 

27. 
URZĄD MIASTA 

LUBAŃ 

 

 

Ubóstwo jako czynnik 

wykluczenia społecznego 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem 
% osób zagrożonych ubóstwem N 

Uwaga trafna, niemniej 

jest to nazwa własna 

wskaźnika 

monitorowanego przez 

EUROSTAT, nie możemy 

go zmodyfikować na 

poziomie regionalnym. 

 

28. 
URZĄD MIASTA 

LUBAŃ 

Programy służące realizacji 

celów DSIS na lata 2021-2030  
 

Brak szerokiego programu z 

zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, za wyjątkiem zdrowia 

psychicznego 

N 

Problematyka ochrony 

zdrowia wykracza poza 

zakres problemowy 

dokumentu. Dokument 

opracowany został 

głównie w relacji do 

zagadnień określonych w 

art. 21 pkt 1 ustawy o 

pomocy społecznej – 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu, 

wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych, 

pomocy społecznej, 

profilaktyki i 
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rozwiązywania 

problemów uzależnień 

oraz współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi. Kwestie 

dotyczące zdrowia 

publicznego, środowiska 

naturalnego, wypoczynku 

i sportu nie stanowią 

przedmiotu interwencji w 

ramach celów i działań 

DSIS na lata 2021-2030. 

 

29. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cele Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Cel operacyjny 7.2  

Wspieranie i 

popularyzacja oferty 

spędzania czasu wolnego, 

rozwoju intelektualnego, 

aktywności fizycznej 

seniorów  

Rodzaje działań:  

 Wspieranie 

rozwiązań na 

rzecz 

zwiększania 

dostępu 

seniorów do 

kultury, edukacji, 

rekreacji i sportu  

 Upowszechniani

e informacji o 

ofercie 

Cel operacyjny 7.2  

Wspieranie i popularyzacja 

oferty spędzania czasu 

wolnego, rozwoju 

intelektualnego, aktywności 

fizycznej seniorów  

Rodzaje działań:  

 Wspieranie rozwiązań 

na rzecz zwiększania 

dostępu seniorów do 

kultury, edukacji, 

rekreacji i sportu  

 Upowszechnianie 

informacji o ofercie 

spędzania czasu 

wolnego, rozwoju 

intelektualnego, 

aktywności fizycznej  

T  

Cel operacyjny 7.2  

Wspieranie i popularyzacja 

oferty spędzania czasu 

wolnego, rozwoju 

intelektualnego, aktywności 

fizycznej seniorów  

 

Rodzaje działań:  

 [...] 

 [...] 

 Upowszechnianie 

komunikacji cyfrowej w 

środowisku senioralnym 

i edukacja 

przeciwdziałająca 

wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów 
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spędzania czasu 

wolnego, 

rozwoju 

intelektualnego, 

aktywności 

fizycznej  

 Promocja 

cyklicznych 

imprez 

poświęconych 

problematyce 

senioralnej  

 Upowszechniani

e i promocja 

rozwiązań i 

projektów 

służących 

aktywizacji 

seniorów 

 Promocja cyklicznych 

imprez poświęconych 

problematyce 

senioralnej  

 Upowszechnianie i 

promocja rozwiązań i 

projektów służących 

aktywizacji seniorów 

 Upowszechnianie 

komunikacji cyfrowej 

w środowisku 

senioralnym i 

edukacja 

przeciwdziałająca 

wykluczeniu 

cyfrowemu seniorów 

30. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Analiza SWOT 

Obecność na terenie 

województwa organizacji 

pozarządowych 

posiadających 

doświadczenie w zakresie 

świadczenia usług 

asystencji osobistej i 

przerwy wytchnieniowej. 

Obecność na terenie 

województwa organizacji 

pozarządowych posiadających 

doświadczenie w zakresie 

świadczenia usług asystencji 

osobistej i opieki 

wytchnieniowej. 

T  

Obecność na terenie 

województwa organizacji 

pozarządowych 

posiadających doświadczenie 

w zakresie świadczenia usług 

asystencji osobistej i opieki 

wytchnieniowej. 

31. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cele Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Cel operacyjny 12.1  

Wzmacnianie potencjału 

zawodowego kadr służb 

społecznych, w tym 

również organizacji 

Cel operacyjny 12.1  

Wzmacnianie potencjału 

zawodowego kadr służb 

społecznych, w tym również 

organizacji pozarządowych 

T  

Cel operacyjny 12.1 

Wzmacnianie potencjału 

zawodowego kadr służb 

społecznych, w tym również 

organizacji pozarządowych 



42 

 

pozarządowych 

działających w obszarze 

pomocy i integracji 

społecznej 

Rodzaje działań:  

 Podnoszenie 

poziomu wiedzy i 

kompetencji 

kadr służb 

społecznych  

 Kształtowanie 

umiejętności 

niezbędnych do 

oddziaływań 

ukierunkowanyc

h na 

rozpoznawanie 

potrzeb osób, 

grup i 

społeczności 

lokalnych oraz 

ich aktywizację w 

celu 

samodzielnego 

rozwiązywania 

swoich 

problemów  

 Kształtowanie 

umiejętności 

diagnostyczno-

analitycznych 

działających w obszarze 

pomocy i integracji społecznej 

Rodzaje działań:  

 Podnoszenie poziomu 

wiedzy i kompetencji 

kadr służb 

społecznych  

 Kształtowanie 

umiejętności 

niezbędnych do 

oddziaływań 

ukierunkowanych na 

rozpoznawanie 

potrzeb osób, grup i 

społeczności 

lokalnych oraz ich 

aktywizację w celu 

samodzielnego 

rozwiązywania swoich 

problemów  

 Kształtowanie 

umiejętności 

diagnostyczno-

analitycznych kadr 

służb społecznych  

 Upowszechnianie, 

wspieranie i 

tworzenie rozwiązań, 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wypaleniu 

działających w obszarze 

pomocy i integracji 

społecznej 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Promocja zatrudnienia w 

kadrach służb 

społecznych 
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kadr służb 

społecznych  

 Upowszechniani

e, wspieranie i 

tworzenie 

rozwiązań, 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wypaleniu 

zawodowemu 

kadr służb 

społecznych  

 Upowszechniani

e i wspieranie 

doradztwa 

zawodowego i 

specjalistycznego 

dla kadr służb 

społecznych  

 Kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku kadr 

służb 

społecznych w 

świadomości 

społecznej  

 

zawodowemu kadr 

służb społecznych  

 Upowszechnianie i 

wspieranie doradztwa 

zawodowego i 

specjalistycznego dla 

kadr służb 

społecznych  

 Kształtowanie 

pozytywnego 

wizerunku kadr służb 

społecznych w 

świadomości 

społecznej  

 Promocja 

zatrudnienia w 

kadrach pomocy 

społecznej 
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32. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cele Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Cel operacyjny 6.1 

Wspieranie i rozwój usług 

na rzecz osób starszych i 

osób o ograniczonej 

sprawności 

ukierunkowanych na 

wspomaganie ich 

samodzielności i 

zapewnienie im opieki 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie 

rozwoju 

placówek pobytu 

całodobowego 

dla osób 

starszych i o 

ograniczonej 

sprawności 

 Zmiany lub 

dookreślenia może 

wymagać 

sformułowanie 

działania:  

Wspieranie rozwoju placówek 

pobytu całodobowego dla 

osób starszych i o ograniczonej 

sprawności 

N 

W DSIS celowo unikano 

zapisów zbyt 

uszczegóławiających, 

ponieważ mogłoby to 

wpłynąć niekorzystnie na 

możliwość podejmowania 

działań na rzecz 

niektórych podmiotów, 

jeśli takie możliwości się 

pojawią. Lepszym 

rozwiązaniem wydaje się 

w tej sytuacji elastyczność 

i ogólność zapisów, tak by 

podmioty potrzebujące 

odnieść się do 

konkretnych zapisów DSIS 

znalazły taką możliwość.  

 

Doprecyzowano jedynie 

sformułowanie „o 

ograniczonej sprawności” 

poprzez dodanie do niego 

słowa „funkcjonalnej” 

 

Cel operacyjny 6.1 

Wspieranie i rozwój usług na 

rzecz osób starszych i osób o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

ukierunkowanych na 

wspomaganie ich 

samodzielności i zapewnienie 

im opieki  

 

Rodzaje działań: 

 Upowszechnianie wiedzy 

na temat dostępnych 

form wsparcia osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Wspieranie rozwoju 

kompleksowego 

systemu opieki nad 

osobami starszymi i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej, 

nakierowanego na jak 

najdłuższe zachowanie 

samodzielności i 

niezależności życiowej  

 Wspieranie rozwoju 

usług środowiskowych, 

wspomagających osoby 

starsze i o ograniczonej 

sprawności 
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funkcjonalnej w 

codziennym 

funkcjonowaniu i 

zaspokajaniu istotnych 

potrzeb życiowych 

 Wspieranie rozwoju sieci 

ośrodków wsparcia 

dziennego dla osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Wspieranie rozwoju 

placówek pobytu 

całodobowego dla osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Rozpoznawanie potrzeb 

osób starszych i 

niesamodzielnych, w 

celu dopasowania do 

nich usług wspierających 

te osoby  

 Upowszechnianie i 

promocja wykorzystania 

ICT w świadczeniu usług 

opiekuńczych wobec 

osób starszych i 

niesamodzielnych 

 Upowszechnianie 

innowacyjnych 

rozwiązań w obszarze 
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opieki nad osobą starszą 

i niesamodzielną 

 Wspieranie, tworzenie i 

rozwój programów 

osłonowych w zakresie 

wspomagania 

funkcjonowania osób 

starszych w środowisku 

lokalnym i rodzinnym  

 Wspieranie i rozwój 

usług asystenckich dla 

seniorów i osób o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 

Cel operacyjny 6.2 

Wspieranie opiekunów 

nieformalnych1 w pełnieniu 

funkcji opiekuńczych nad 

osobami starszymi i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 

Rodzaje działań: 

 Upowszechnianie wiedzy 

na temat dostępnych 

form wsparcia dla osób 

starszych i o 

                                                      
1 Opiekun nieformalny – osoba pełnoletnia, najczęściej członek rodziny, sprawująca opiekę nad osobą o ograniczonej sprawności funkcjonalnej wymagającą wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca za swoje czynności wynagrodzenia. 
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ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Upowszechnianie wiedzy 

na temat opieki 

świadczonej w 

warunkach domowych 

oraz kształtowanie 

umiejętności 

opiekuńczych 

opiekunów 

nieformalnych 

 Poszukiwanie i 

upowszechnianie 

innowacyjnych metod 

opieki nad osobą starszą 

i niesamodzielną w 

warunkach domowych 

 Wspieranie i rozwój 

opieki wytchnieniowej 

dla opiekunów osób 

starszych i ograniczonej 

sprawności 

funkcjonalnej 

 Przeciwdziałanie 

wypaleniu 

opiekuńczemu 

 

33. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

Cele Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Cel operacyjny 6.3 

Wspieranie i rozwój usług 

na rzecz osób z 

Dookreślenia może wymagać 

sposób pomiaru realizacji 

działania: Wspieranie rozwoju 

infrastruktury zdrowotnej, 

N 

Zgodnie z założeniem 

metodologicznym nie 

przypisuje się do 

wszystkich wymienionych 
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URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

zaburzeniami o 

charakterze otępiennym 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie 

rozwoju 

infrastruktury 

zdrowotnej, 

opiekuńczej i 

wspomagającej 

dla osób z 

zaburzeniami o 

charakterze 

otępiennym 

opiekuńczej i wspomagającej 

dla osób z zaburzeniami o 

charakterze otępiennym 

w strategii 

kilkudziesięciu/kilkuset 

planowanych do realizacji 

działań indywidualnie 

jednego konkretnego 

wskaźnika (1:1). 

Wskazane są główne 

wskaźniki do realizacji 

celów strategicznych, a 

nie poszczególnych 

działań. 

 

W DSIS na lata 2021-2030 

ujęto wyłącznie 

wskaźniki, na których 

wartości docelowe 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego posiada 

bezpośredni wpływ lub 

wskaźniki ujęte w SRWD 

2030 

34. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cele Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Cel operacyjny 12.1 

Wzmacnianie potencjału 

zawodowego kadr służb 

społecznych, w tym 

również organizacji 

pozarządowych 

działających w obszarze 

pomocy i integracji 

społecznej 

Rodzaje działań: 

Dookreślenia może wymagać 

sposób pomiaru realizacji 

działania: Podnoszenie 

poziomu wiedzy i kompetencji 

kadr służb społecznych 

N 

Zgodnie z założeniem 

metodologicznym nie 

przypisuje się do 

wszystkich wymienionych 

w strategii 

kilkudziesięciu/kilkuset 

planowanych do realizacji 

działań indywidualnie 

jednego konkretnego 

wskaźnika (1:1). 

Wskazane są główne 
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 Podnoszenie 

poziomu wiedzy i 

kompetencji 

kadr służb 

społecznych 

wskaźniki do realizacji 

celów strategicznych, a 

nie poszczególnych 

działań. 

 

W DSIS na lata 2021-2030 

ujęto wyłącznie 

wskaźniki, na których 

wartości docelowe 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego posiada 

bezpośredni wpływ lub 

wskaźniki ujęte w SRWD 

2030 

35. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Wskaźniki Realizacji 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Wskaźniki Realizacji 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na 

lata 2021-2030 

 Lp. 55. Liczba 

szkoleń dla kadr 

pomocy i 

integracji 

społecznej 

Dookreślenia może wymagać 

sposób pomiaru realizacji 

szkoleń dla kadr pomocy i 

integracji społecznej 

T Dodano wskaźnik nr 56 

Liczba uczestników szkoleń 

dla kadr pomocy i integracji 

społecznej 

36. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Wskaźniki Realizacji 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Wskaźniki Realizacji 

Dolnośląskiej Strategii 

Integracji Społecznej na 

lata 2021-2030 

 

 Dookreślenia może 

wymagać sposób 

pomiaru realizacji 

działań stanowiących 

odpowiedź na 

zagrożenia ujęte w 

analizie SWOT. 

 Dane ujęte w części 

DSIS: System wsparcia 

N 

Zgodnie z założeniem 

metodologicznym nie 

przypisuje się do 

wszystkich wymienionych 

w strategii 

kilkudziesięciu/kilkuset 

planowanych do realizacji 

działań indywidualnie 

jednego konkretnego 
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i pomocy społecznej 

(od str. 98) stanowią 

uzasadnienie do 

realizacji działań w 

zakresie 

zabezpieczenia oraz 

rozwoju funkcji 

wspierającej pomocy 

społecznej 

(infrastruktura/kadry 

jednostek 

całodobowych 

systemu).  

W analizie SWOT 

zidentyfikowano zagrożenia w 

postaci m.in:  

 niekorzystny bilans 

demograficzny 

regionu; starzenie się 

populacji 

dolnośląskiej; 

 zwiększenie 

odpowiedzialności 

instytucji publicznych 

za zapewnienie opieki 

i wsparcia osobom 

starszym; 

 niewystarczająca 

infrastruktura opieki 

nad osobami 

starszymi 

wskaźnika (1:1). 

Wskazane są główne 

wskaźniki do realizacji 

celów strategicznych, a 

nie poszczególnych 

działań. 

 

W DSIS na lata 2021-2030 

ujęto wyłącznie 

wskaźniki, na których 

wartości docelowe 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego posiada 

bezpośredni wpływ lub 

wskaźniki ujęte w SRWD 

2030 
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37. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Analiza SWOT 

Zidentyfikowano 

zagrożenia:  

niewystarczające 

zainteresowanie 

podjęciem zatrudnienia w 

obszarze pomocy i 

integracji społecznej; 

duża fluktuacja 

zatrudnienia w 

jednostkach pomocy i 

integracji społecznej 

Zidentyfikowane zagrożenia (w 

tym: w zakresie 

niewystarczającego rozwoju 

infrastruktury pomocy i 

integracji społecznej) powinny 

zostać uzupełnione o 

zagrożenie, które jest 

konsekwencją przytoczonych 

obok:  

niewystarczający poziom 

wyznaczonego standardu 

domów pomocy społecznej lub 

utrzymywanie go na poziomie 

minimum (podstawowym 

wymaganym), z uwagi na 

ograniczone możliwości 

finansowe - w efekcie 

jednostka realizująca zadanie 

(z uwagi na ograniczenia 

kadrowe) posiada ograniczone 

możliwości adekwatnego 

identyfikowania potrzeb osób 

wymagających wsparcia w dps 

(mieszkańców), w tym 

ograniczone możliwości 

zapewnienia adekwatnego 

wsparcia indywidualnego, z 

wykorzystaniem dostosowanej 

infrastruktury. 

TM  

- ryzyko niskiego standardu 

usług oferowanych przez 

domy pomocy społecznej, 

będące wynikiem 

niedoinwestowania tej formy 

wsparcia 
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38. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Dolnośląska Strategia 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 

Uwaga ogólna 

Promowany kierunek 

deinstytucjonalizacji od prawie 

dekady defaworyzuje 

mieszkańców i pracowników 

dużych DPS. Mieszkańcy są 

rozgoryczeni faktem, że 

pogłębia się w ten sposób ich 

wykluczanie. Natomiast 

pracownicy nie mają szans na 

podnoszenie swoich 

kompetencji z tytułu 

zatrudnienia w dużych 

jednostkach, co stawia ich w 

gorszej sytuacji w stosunku do 

pracowników terapeutyczno-

opiekuńczych zatrudnionych w 

podmiotach, które mieszczą się 

w pojęciu deinstytucjonalizacji. 

T/N 

Samorząd województwa 

posiada ograniczone 

możliwości wpływu na 

wytyczne i preferowane 

rozwiązania w obszarze 

deinstytucjonalizacji.  

Jednakże w żadnym z 

zapisów strategicznych 

DSIS nie zawarto zasad 

ograniczających dostęp 

do działań ze względu na 

typ instytucji czy liczbę 

pracowników.   

 

39. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Ludność  

Proponujemy uwzględnić w 

DSIS 2021-2030 problematykę 

zanieczyszczenia środowiska/ 

smogu w wielu 

miejscowościach Dolnego 

Śląska ze szczególnym 

uwzględnieniem Wrocławia, 

który nieraz  zajmował 

niechlubne czołowe miejsca w 

rankingu najbardziej 

zanieczyszczonych miast 

świata. 

W tym kontekście prognozy 

GUS dotyczące oczekiwanej 

N 

Problematyka ochrony 

środowiska wykracza 

poza zakres problemowy 

dokumentu. Dokument 

opracowany został 

głównie w relacji do 

zagadnień określonych w 

art. 21 pkt 1 ustawy o 

pomocy społecznej – 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu, 

wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych, 
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długości życia mogą się nie 

sprawdzić. Wysoki poziom 

zanieczyszczenia powietrza 

może  znacząco wpłynąć na 

obniżenie długości życia 

mieszkańców lub w najlepszym 

razie zmniejszyć  tempo 

wzrostu, o ile nie nastąpi 

zdecydowana poprawa 

sytuacji. 

Konieczne jest zatem 

uwzględnienie w DSIS 2020-

2030  działań zmierzających do 

uświadamiania/ edukowania 

mieszkańców regionu w 

zakresie dbałości o środowisko, 

bioróżnorodności, 

oszczędzania surowców. 

Niezbędne jest również 

zbudowanie systemu  wsparcia 

wykluczonych społecznie/ 

ubogich mieszkańców regionu 

w wymianie pieców na te 

bardziej ekologiczne, 

Niezbędne wydaje się 

zaproponowanie wyższych 

refundacji niż aktualnie 

proponowane przez gminy - a 

może nawet bezpłatnej 

wymiany w ramach środków 

pozyskanych z UE.  

pomocy społecznej, 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów uzależnień 

oraz współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi. Kwestie 

dotyczące zdrowia 

publicznego, środowiska 

naturalnego, wypoczynku 

i sportu nie stanowią 

przedmiotu interwencji w 

ramach celów i działań 

DSIS 2021-2030. 
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W celu zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza 

należy przede wszystkim 

planować inwestycje związane 

z podłączeniem 

kamienic/budynków do 

miejskiej sieci ciepłowniczej. W 

przypadku nowych inwestycji 

mieszkaniowych w gminach 

można w drodze zmiany prawa 

miejscowego przewidzieć jakąś 

formę zobowiązania 

deweloperów do równoległego 

podłączenia do sieci 

ciepłowniczej miasta pobliskich 

kamienic komunalnych 

(z udziałem środków gminy; 

„prace za jednym zamachem” 

będą dużo mniej kosztowne) 

Proponujemy również 

przeznaczenie środków na 

zamówienia publiczne objęte 

klauzulami społecznymi, a 

związane np. z 

porządkowaniem nielegalnych 

wysypisk, zaśmieconych 

terenów zielonych itp.  Osoby 

zatrudnione lub objęte 

wsparciem podmiotów 

ekonomii społecznej i 

solidarnej, w tym 

reintegracyjnych, mogłyby 
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dzięki bezpośredniemu 

zaangażowaniu nabywać 

większej świadomości 

ekologicznej w perspektywie 

indywidualnych działań. 

Proponujemy objąć edukacją 

ekologiczną grupy 

marginalizowane, ponieważ to 

mieszkańcy z tych grup 

społecznych będą doświadczać 

barier ( ekonomicznych i 

mentalnych) związanych z 

dostosowaniem się do 

wymagań dotyczących np. 

zmiany sposobu ogrzewania na 

ekologiczne. Warto byłoby 

prowadzić stałą kampanię 

społeczną, w którą 

zaangażujemy grupy 

mieszkańców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ( 

mogą być realizatorami i 

odbiorcami treści kampanii). 

40. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Rynek pracy. Bezrobocie  

Dane dotyczące bezrobocia 

należy zaktualizować – 

dostępne są dane za 2020 r., a 

nawet za 2021 r. – np. na 

stronie DWUP: np.: 

http://www.dwup.pl/Statystyk

i-rynku-pracy 

http://www.dwup.pl/www/ne

ws/3/c/520/Informacja-o-

N 

Założeniem 

metodologicznym 

przyjętym przy 

opracowaniu diagnozy w 

III/IV kw. 2020r. było 

przyjęcie danych 

statystycznych 

ilościowych i 

jakościowych na 

 

http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy
http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
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sytuacji-na-rynku-pracy-w-

woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-

2021-roku_ 

31.12.2019r. danych, 

jakie były obecnie 

dostępne. Na podstawie 

których możliwe było 

przeprowadzenie analizy 

jakościowej i ilościowej.  

Choć strategia swoim 

zakresem obejmuje lata 

2021-2030, to 

przeprowadzenie 

diagnozy w zakresie 

bezrobocia i rynku pracy 

miało miejsce w 2020r. 

Zatem całościowo i 

przekrojowo diagnoza 

została przygotowana w 

oparciu o dostępne na 

czas jej opracowywania 

dane na koniec 2019r., co 

umożliwiło pokazanie 

trendów oraz kierunków 

zmian w zakresie, rynku 

pracy, struktury 

bezrobocia jak i jego 

stopy. Na podstawie 

niepełnych danych 

dostępnych w styczniu 

2021, za rok 2020 nie 

można przedstawić 

całościowo trendów 

kształtujących się w roku 

2020r. i tym bardziej 

http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
http://www.dwup.pl/www/news/3/c/520/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-styczniu-2021-roku_
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porównać ich z danymi za 

lata ubiegłe przyjętymi w 

diagnozie do analizy. 

41. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Sytuacja mieszkaniowa 

„Mieszkania komunalne 

traktowane są jako 

specyficzna forma 

pomocy społecznej.” 

Formą pomocy społecznej są 

mieszkania socjalne, a nie 

komunalne. 

 

 

TM 

Sformułowanie „pomoc 

społeczna” w kontekście 

tego zdania i zagadnienia 

ujęte zostało sensu largo, 

jako element wsparcia 

osób i rodzin, które nie są 

w stanie samodzielnie w 

sposób zadowalający 

zaspokajać swoich 

istotnych potrzeb 

życiowych, nie sensu 

stricto, jako jedno ze 

świadczeń systemu 

pomocy społecznej. 

Mieszkania komunalne w 

Ocenie Zasobów Pomocy 

Społecznej (OZPS) 

ujmowane są jako jeden z 

zasobów infrastruktury 

społecznej; spośród ogółu 

mieszkań komunalnych 

wyodrębniane są 

mieszkania socjalne. 

Ponadto przyznanie 

mieszkania komunalnego 

w wielu gminach 

połączone jest z 

Mieszkania komunalne mogą 

być traktowane jako 

specyficzna forma integracji 

społecznej. 
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ustaleniem kryteriów (np. 

dochód, sytuacja 

mieszkaniowa), dających 

preferencje osobom w 

trudniejszej niż inni 

sytuacji materialnej czy 

mieszkaniowej. Tym 

niemniej, uznając, że 

sformułowanie „pomoc 

społeczna” może być 

mylące, zmienione 

zostało na określenie 

„integracja społeczna” 

42. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Sytuacja mieszkaniowa  

Proponujemy podjąć w DSIS 

2021-2030 zagadnienie bardzo 

niskiego standardu wielu 

mieszkań komunalnych w 

regionie. 

Mieszkaniec zaniedbanej 

kamienicy, pozbawiony 

dostępu do podstawowych 

standardów cywilizowanego 

mieszkalnictwa, nie będzie 

miał poczucia włączenia 

społecznego mimo objęcia go 

różnorodnymi programami 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej. 

Należy zadbać o finansowanie 

wszelkich inicjatyw służących 

poprawie stanu mieszkań 

komunalnych oraz inwestować 

TM 

W treści wskazano na 

możliwości, które dawało 

RPO 2014-2020 z zakresu 

EFRR. Z uwagi na fakt, iż 

proces programowania 

nowej perspektywy trwa, 

nie ma możliwości 

złożenia deklaracji 

kontynuowania bądź 

niekontynuowania 

tożsamego wsparcia. 

W ramach RPO WD 2014-

2020, ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

możliwa była realizacja 

projektów służących 

poprawie stanu budynków 

mieszkalnych, zarówno w 

ramach Działania 3.3, 

którego celem jest 

zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej i 

budynków mieszkalnych, jak i 

Działania 6.3, 

ukierunkowanego na 

kompleksową rewitalizację 

zdegradowanych obszarów 

miejskich i wiejskich, w 



59 

 

w tzw. części wspólne 

sprzyjające integracji 

społecznej mieszkańców 

wymiarze społecznym, 

gospodarczym i 

przestrzennym. W ramach 

wskazanych interwencji 

możliwe było podniesienie 

standardu części wspólnych 

budynków oraz ich części 

zewnętrznych (elewacja). 

Dodatkowo, w ramach 

Działania 6.1 środki mogły 

być kierowane na remont, 

przebudowę i wyposażenie 

infrastruktury 

zdegradowanych budynków 

w celu ich adaptacji na 

mieszkania socjalne oraz 

mieszkania o charakterze 

wspomaganym: chronione,  

treningowe i wspierane 

skierowane w szczególności 

dla osób opuszczających 

pieczę zastępczą, zakłady 

poprawcze lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze. 

Interwencje te mogły 

wykraczać poza części 

wspólne budynków, a 

wsparcie musiało być 

powiązane z procesem 

aktywizacji społeczno-

zawodowej, mającej na celu 

usamodzielnienie 
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ekonomiczne osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

43. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Sytuacja mieszkaniowa 

Wyroki eksmisyjne bez 

wskazania lokalu 

socjalnego w 2019 r.: 

w Wałbrzychu – 1180 

spraw, we Wrocławiu - 

825 spraw 

Niezbędne jest 

ustosunkowanie się DSIS 2021-

2030  do danych o wyrokach 

eksmisyjnych świadczących o 

niewystarczających działaniach 

systemu  w zakresie 

przeciwdziałania tego typu 

zdarzeniom.  

Niezbędne jest  opracowanie i 

wdrożenie programów 

interwencji społecznych, które 

mogłyby zapobiegać wyrokom 

eksmisyjnym (rozwój 

programów przeciwdziałania 

uzależnieniom, w tym redukcji 

szkód, ograniczenia 

spożywania środków 

zmieniających świadomość, 

programów edukacyjno-

korekcyjnych dla sprawców 

przemocy, programów 

wspomagających oddłużenie 

i/lub umożliwiających 

odpracowywanie długów). 

N 

Problematyka ta została 

uwzględniona w DSIS na 

lata 2021-2030. 

Przykładowe obszary 

Cel strategiczny 3 

PRZECIWDZIAŁANIE 

PAUPERYZACJI I 

WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

MIESZKAŃCÓW 

DOLNEGO ŚLĄSKA 

Cel operacyjny 3.1. 

Rodzaje działań:  

 Promocja i 

wspieranie rozwiązań 

na rzecz 

przeciwdziałania 

bezdomności 

 Przeciwdziałanie 

dyskryminacji i 

marginalizacji osób 

dotkniętych i 

zagrożonych 

ubóstwem i 
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Wobec osób, które już zostały 

eksmitowane – uruchomienie 

programów wczesnej 

interwencji w celu 

zapobiegania skutkom 

bezdomności. 

Te programy mogłyby być 

realizowane przez jednostki 

pomocy społecznej oraz 

podmioty ekonomii społecznej 

i solidarnej, w tym podmioty 

reintegracyjne. 

wykluczeniem 

społecznym 

Cel operacyjny 3.2 

Rodzaje działań: 

 Upowszechnianie, 

wspieranie i rozwój 

instrumentów 

aktywnej polityki 

społecznej wśród 

podmiotów 

odpowiedzialnych za 

jej wdrażanie  

 Pobudzanie i 

wspieranie rozwiązań 

na rzecz aktywności 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

 

CEL STRATEGICZNY 10 

INTEGRACJA NA RZECZ 

PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

UZALEŻNIEŃ 

 

CEL STRATEGICZNY 11 

PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY W RODZINIE 
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Ponadto działania 

Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

szczegółowo opisuje 

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024.  

Katalog zadań 

obejmujących wsparcie 

osób uzależnionych 

znajduje się w obszarach: 

działania medyczne i 

redukcja szkód 

wynikająca z uzależnień 

oraz wspieranie 

programów reintegracji 

społecznej. 

44. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Grupy w sposób szczególny 

doświadczające ubóstwa 
 

Brak danych dotyczących liczby 

emerytów ze świadczeniem 

poniżej wysokości minimalnej 

emerytury. Jakie są 

przewidywane liczby takich 

emerytów w latach 

następnych? ZUS zapewne 

dysponuje takimi 

informacjami. 

DSIS 2021 – 2030 powinna 

uwzględnić zjawisko ubóstwa 

TM 

Diagnoza w obszarze 

„Kondycja życiowa osób 

starszych” została 

uzupełniona o informację 

nt. kondycji materialnej 

seniorów, w tym również 

kobiet, w odniesieniu do 

dostępnych danych 

statystycznych.  

 

Cel strategiczny 7 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Kondycja 

życiowa osób starszych” 

sekcja „Wybrane aspekty 

sytuacji zawodowej, 

materialnej i zdrowotnej 

dolnośląskich seniorów” 

 

 

Cel operacyjny 7.4 
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emerytów (zwłaszcza emerytek 

jako dłużej żyjących i 

pobierających niższe 

uposażenie). Należy 

zaplanować  działania na rzecz 

wsparcia tych osób m.in. w 

zakresie aktywizacji 

zawodowej – powrotu na 

rynek pracy lub utrzymania w 

zatrudnieniu tych osób 

pomimo osiągniecia wieku 

emerytalnego.  

Zadania związane z aktywizacją 

zawodową i społeczną osób w 

wieku emerytalnym mogą 

pełnić podmioty ekonomii 

społecznej i solidarnej, a 

zwłaszcza reintegracyjne (np. 

centra i kluby integracji 

społecznej) pod warunkiem 

wsparcia kadrowego i 

finansowego. 

Cel operacyjnym 7.4  

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

został uzupełniony o  

rodzaj działania: 

Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...]  

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 

 

 

45. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Opieka nad małym dzieckiem  

Powinny zostać przewidziane 

większe nakłady na rozwój 

punktów opieki nad dziećmi do 

lat trzech, w których 

matki/babcie mogłyby godzić 

opiekę nad własnym 

dzieckiem/wnukiem z odpłatną 

opieką nad innymi 

powierzonymi dziećmi. 

N 

Propozycja zmiany 

wykracza swym zasięgiem 

poza zakres kompetencji 

samorządu województwa 
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Proponujemy uwzględnienie w 

ramach tworzenia prawa 

miejscowego w  gminach 

możliwości zobligowania 

deweloperów do 

przeznaczenia lokali (w różnych 

formułach prawnych) na 

potrzeby realizacji różnych 

usług społecznych, w tym 

wypadku na potrzeby 

tworzenia punktów opieki nad 

małymi dziećmi. 

46. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Kondycja psychiczna 

współczesnych dzieci i 

młodzieży 

Kondycja psychiczna 

współczesnych dzieci i 

młodzieży 

Proponujemy wykreślić słowo 

„współczesnych” jako zbędne. 

 

Problematyka dobrostanu 

psychicznego oraz zdrowia 

fizycznego dzieci i młodzieży 

została potraktowana zbyt 

ogólnikowo. 

Niezbędne jest ponadto 

uwzględnienie „perspektywy 

antycypacyjnej”, zwłaszcza 

związanej ze skutkami 

pandemii COVID-19 (wpływ 

nauki zdalnej, izolacji od 

rówieśników, nasilonego 

zjawiska przemocy w rodzinie, 

nadużywania alkoholu itp) 

TM 

Usunięto słowo 

„współczesnych” 

Poprawiona i rozszerzona 

kondycja psychiczna 

dzieci i młodzieży, z 

uwzględnieniem 

najnowszego raportu 

zrealizowanego dla MEiN. 

Zdrowie fizyczne jako 

komponent jest opisane 

ogólnie z 

zasygnalizowaniem 

dwóch podkreślonych 

elementów. DSIS na lata 

2021-2030 w oparciu o 

sygnalizowane 

zagadnienia wskazuje 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Integracja 

społeczna w edukacji – od 

nierówności ku egalitarności” 

Sekcja „Kondycja psychiczna 

dzieci i młodzieży” 



65 

 

kierunki do rozwoju i 

realizacji. 

 

47. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Osoby z 

niepełnosprawnościami na 

rynku pracy 

 

W ramach akcji promocyjnych 

związanych z zatrudnianiem 

OzN należy położyć nacisk za 

informowanie pracodawców z 

otwartego rynku pracy o 

możliwości pozyskania 

refundacji wynagrodzenia z 

PFRON z tytułu zatrudnienia 

OzN. 

Powiatowe Zespoły ds. 

Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności dla Celów 

Pozarentowych oraz oddziały 

ZUS powinny zostać 

zobowiązane do udzielania 

przynajmniej podstawowej 

informacji o możliwościach 

zatrudnienia/ aktywizacji 

społeczno-zawodowej OzN (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

informacji o podmiotach 

zajmujących się reintegracja 

społeczną i zawodową OzN). 

 

Istnieje również konieczność 

wspierania osób, które są 

niepełnosprawne biologicznie, 

a nie posiadają orzeczenia o 

TM 

Propozycja zobowiązania 

Powiatowych Zespołów 

ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności oraz 

oddziałów ZUS do 

udzielania określonych 

informacji wykracza 

swym zasięgiem poza 

zakres kompetencji 

samorządu województwa. 

 

Dodano rodzaj działania 

w Celu operacyjnym 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia osób 

znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

Rodzaje działań:  

 [...] 

 [...] 

 Informowanie 

pracodawców o 

możliwości ubiegania się 

o dofinansowanie 

wynagrodzenia 

pracownika 

niepełnosprawnego ze 

środków PFRON w 

ramach SODiR 
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stopniu niepełnosprawności. Z 

doświadczeń Wrocławskiego 

Centrum Integracji wynika, że 

wiele osób z powodu 

doświadczanych 

przeciwwskazań medycznych 

ma poważne trudności w 

znalezieniu swojego miejsca na 

rynku pracy.  

Wielu uczestników doświadcza 

np. problemów z 

funkcjonowaniem 

intelektualnym, ma wyraźnie 

obniżone zdolności 

adaptacyjne, doświadcza 

zaburzeń psychicznych,  a nie 

uzyskały orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności ( np. z 

powodu trudności w dostępie 

do pełnej diagnozy 

psychiatrycznej i 

psychologicznej)  

Celowe jest zatem dalsze 

inwestowanie w tworzenie i 

realizację form wsparcia, w 

tym środowiskowego, dla osób 

z niepełnosprawnościami 

zarówno potwierdzonymi 

prawnie, jak i doświadczanymi 

subiektywnie lub 

spostrzeganymi przez 

otoczenie tych osób. 
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48. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Kondycja życiowa osób 

starszych 
 

Proponujemy uwzględnić w 

DISS 2021-2030 aktywizację 

zawodową osób w wieku 60/ 

65 + (powrót na rynek pracy 

lub utrzymanie w zatrudnieniu 

pomimo osiągnięcia wieku 

emerytalnego w przypadku 

osób, którym zdrowie pozwala 

na dalszą pracę). 

Jak wspomnieliśmy wyżej, 

wielu emerytów nie uzyskuje 

dochodu choćby w wysokości 

emerytury minimalnej. Wiele 

osób w wieku emerytalnym z 

pewnością mogłoby nadal 

wykorzystywać swoje 

kompetencje z pożytkiem dla 

własnej kondycji, jak i dla 

społeczeństwa, w którym 

ciągle ubywa osób w wieku 

produkcyjnym. 

Należy przeciwdziałać 

wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów (jego skutki dobitnie 

ujawniła pandemia w 

kontekście dostępu do e-

zdrowia, w tym rejestracji na 

szczepienia) poprzez 

organizację szkoleń z zakresu 

obsługi komputera. 

Konieczne jest zapewnienie 

szerszego dostępu do sprzętu 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka aktywizacji 

osób starszych została 

ujęta wśród celów DSIS: 

CEL STRATEGICZNY 2 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie i 

aktywizacja osób 

starszych 

 

Cel operacyjny 7.1 

Propagowanie zasad 

„dobrego starzenia się”, 

wspomagających jak 

najdłuższe zachowanie 

sprawności funkcjonalnej, 

samodzielności i 

aktywności w życiu 

społecznym i zawodowym 

Rodzaje działań:  

 Tworzenie, rozwój i 

wspieranie 

programów na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej i 

Cel operacyjny 7.4 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 
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komputerowego w 

bibliotekach, klubach, radach 

osiedli, na Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku, Centrach 

Aktywności Lokalnej czy w 

podmiotach ekonomii 

społecznej w pobliżu miejsca 

zamieszkania seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

społecznej 

seniorów 

 

Jednakże wychodząc 

naprzeciw zgłaszanemu 

postulatowi, dodatkowo 

uzupełniono zapis w Celu 

strategicznym 7 

Celu operacyjnym 7.4  

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

poprzez dodanie rodzaju 

działania: 

 Promocja i 

wspieranie 

aktywności 

zawodowej osób w 

wieku senioralnym 

 

 

 

Dodano rodzaj działania 

do Celu operacyjnego 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 7.2 

Wspieranie i popularyzacja 

oferty spędzania czasu 

wolnego, rozwoju 

intelektualnego, aktywności 

fizycznej seniorów 

 

Rodzaje działań:  

 [...] 
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 [...] 

 Upowszechnianie 

komunikacji cyfrowej w 

środowisku senioralnym 

i edukacja 

przeciwdziałająca 

wykluczeniu cyfrowemu 

seniorów 

 

49. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Zdrowie psychiczne 

Dolnoślązaków 
 

Należy uwzględnić potrzebę 

rozwoju takiej formy wsparcia 

psychologicznego jak TERAPIA 

RODZIN. Obecnie ta forma 

terapii jest słabo dostępna. 

Terapeuci rodzin/ par powinni 

być dostępni zarówno w 

ramach instytucjonalnego, jak i 

środowiskowego systemu 

wsparcia. Problemy psychiczne 

dzieci i młodzieży wymagają 

oddziaływania na cały system 

rodzinny. Skupienie uwagi 

terapeuty jedynie na 

najmłodszych członkach 

rodziny może być zupełnie 

niewystarczające z punktu 

widzenia skutecznego wsparcia 

ich rozwoju. 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z reformą 

psychiatrii obejmującą w 

swym zakresie dorosłych, 

dzieci i młodzież, 

koncepcja nowego 

modelu opieki zakłada 

kompleksowe podejście 

do wsparcia 

psychologicznego, 

psychoterapeutycznego 

oraz terapii dorosłych i 

dzieci. Podejście to jest 

zgodne z Narodowym 

Programem Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

oraz Regionalnym 

Programem Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na 

lata 2021-2027.  
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Problematyka rozwoju opieki 

środowiskowej ujęta została 

zbyt ogólnikowo. Wsparcie 

środowiskowe powinno być 

priorytetowym działaniem. 

Potrzebne jest w tym zakresie 

nie tyle utworzenie nowego 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

(choć na pewno i takie się 

przyda), ile wsparcie już 

istniejących placówek 

stacjonarnych zajmujących się 

zdrowiem psychicznym w 

rozwijaniu oferty wsparcia 

środowiskowego zarówno w 

trakcie leczenia 

ambulatoryjnego, jak i po jego 

zakończeniu w ramach 

przewidywanych zajęć/terapii 

na terenie placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze zdrowia 

psychicznego opisuje 

Regionalny Program 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 

2021-2027 stworzony w 

oparciu o obowiązujące 

przepisy. W celu 

upowszechnienia 

środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, Narodowy 

Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na 

lata 2017-2022 nakłada 

na samorządy 

województw, zadanie 

polegające na stworzeniu 

- obok regionalnego 

programu ochrony 

zdrowia psychicznego - 

również programu 

zwiększenia dostępności i 

zmniejszenia nierówności 

w dostępie do różnych 

form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, poprzez 

rozwój Centrów Zdrowia 
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Tworzeniem sieci wsparcia 

środowiskowego mogłyby 

również zająć się PES, a 

zwłaszcza podmioty 

reintegracyjne,  pod 

warunkiem odpowiedniego 

wsparcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Psychicznego, w tym 

środowiskowej opieki 

oraz placówek 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej dla dzieci i 

młodzieży na terenie 

województwa. 

 

W celu operacyjnym 9.2 

DSIS na lata 2021-2030 

„Upowszechnienie 

zróżnicowanych form 

pomocy i oparcia 

społecznego w zakresie 

podejmowanych działań” 

zostało wskazane 

działanie:  

„Wspieranie projektów 

organizacji 

pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi, w tym 

zapewnienie ciągłości 

działaniom skutecznym”. 
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50. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Proces emancypacji 

dziewcząt ….”  

Dostrzegamy problem 

finansowania dotychczas 

istniejących placówek terapii 

uzależnień. W ostatnich latach 

część popularnych 

wrocławskich ośrodków nie 

uzyskała kontraktów z NFZ. 

Warto przeznaczyć część 

środków pozyskanych z UE na 

prowadzenie różnych form 

terapii uzależnień, w tym 

programów redukcji szkód/ 

ograniczenia picia (tak, aby ze 

wsparcia mogły korzystać 

osoby, które nie są gotowe do 

utrzymywania całkowitej 

abstynencji). 

Pracę prewencyjną z młodzieżą 

pijącą w miejscach publicznych 

mogliby wykonywać 

streetworkerzy przygotowani 

do tego typu interwencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemem jest również brak 

dostępności terapii/ spotkań 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Działania Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

szczegółowo opisuje 

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024.  

Katalog zadań 

ukierunkowanych na 

wsparcie osób 

uzależnionych znajduje 

się w obszarach: działania 

medyczne i redukcja 

szkód wynikająca z 

uzależnień oraz 

wspieranie programów 

reintegracji społecznej. 

Programy skierowane na 

pomoc osobom 

uzależnionym 

realizowane są przy 

wsparciu Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego w 

podmiotach leczniczych. 

 

 

 

 



73 

 

AA w sytuacji obostrzeń 

związanych z pandemią COVID-

19. Wielu uzależnionych to 

osoby wykluczone społecznie, 

a zarazem wykluczone cyfrowo 

- zdalne formy wsparcia są dla 

nich niedostępne. Należy 

wspierać rozwój tych form 

wsparcia, które byłyby 

dostępne w sytuacjach 

kryzysowych (takich jak 

nieuchronne kolejne 

pandemie) – np. telefony 

zaufania dla osób 

uzależnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Województwa 

dostrzega problem 

utrudnionej dostępności 

do oferty pomocowej dla 

osób potrzebujących 

wsparcia w czasie 

pandemii COVID-19 , w 

tym dla osób 

uzależnionych.  

Uwzględnia przy tym 

wyniki badań 

prowadzonych w Europie 

(badania polskie 

prowadzone przez 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii) „Epidemia 

COVID-19 a system 

pomocy osobom 

uzależnionym w Europie”. 

Celem badań było 

przedstawienie wpływu 

epidemii COVID-19 na 

placówki leczenia, 

redukcji szkód, rynek 

narkotykowy jak również 

osoby uzależnione. 

Wnioski i rekomendacje z 

powyższych badań są 

uwzględniane przy 

planowaniu działań przez 

Samorząd Województwa. 
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„Emancypacja dziewcząt” jako 

uzasadnienie 

rozpowszechnienia picia 

alkoholu wśród nich wydaje się  

wątpliwą tezą. Programy 

profilaktyczne powinny być 

wspólne dla obu płci, ale 

powinny uwzględniać opisy 

specyficznych reakcje na 

alkohol związane z różnicami w 

jego metabolizowaniu. 

 

T 

 

Sformułowanie 

„emancypacja dziewcząt” 

zostało usunięte. 

 

51. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cele operacyjny 1.4 

„Promocja i rozwój 

działań służących 

wychowaniu dzieci 

„wysokiej jakości”” 

Określenie dzieci „wysokiej 

jakości” nawet w cudzysłowie 

jest bardzo niefortunne. Chyba 

że chodzi o działania wysokiej 

jakości – wtedy należy zmienić 

szyk zdania. 

T  

Cel operacyjny 1.4 

Wsparcie działań na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym 

pochodzących z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przeciwdziałanie 

zachowaniom ryzykownym 

 

Rodzaje działań: 

 Promocja i rozwój 

działań wspierających 

prawidłowy 

psychofizyczny i 

psychospołeczny 

rozwój dzieci i 

młodzieży  

 [...] 

 [...] 
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52. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cel operacyjny 2.1 

Rodzaj działań: 

„Integracja i reintegracja 

zawodowa kobiet" 

Zapis "Integracja i reintegracja 

zawodowa kobiet" powinien 

zostać zastąpiony:  "Integracja i 

reintegracja zawodowa osób 

wykluczonych". 

 

Jeśli chodzi o kobiety, które 

zdecydowanie częściej 

opiekują się najmłodszymi i 

najstarszymi członkami rodzin, 

to należy rozwijać formy 

wsparcia finansowego, 

społecznego (grupy wsparcia, 

opieka wytchnieniowa) oraz  

merytorycznego z zakresu 

zasad prawidłowej opieki. 

Istnieje również konieczność 

wsparcia kobiet na 

stanowiskach kierowniczych 

oraz podjęcie zdecydowanych 

działań na rzecz wyrównania 

wynagrodzenia kobiet i 

mężczyzn, wykonujących tę 

samą pracę. Jednostki 

samorządu terytorialnego/ 

instytucje publiczne powinny 

być przykładem wprowadzania 

tego typu zasad równości. 

TM  

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia osób 

znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Integracja i reintegracja 

zawodowa osób w 

szczególnej sytuacji na 

rynku pracy 

 [...] 
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53. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cel operacyjny 2.4 

 

Rozwój ekonomii społecznej 

jako elementu rynku pracy i 

polityki społecznej 

 

Proponujemy dopisać jako 

planowane działanie: 

 Podejmowanie 

działań służących 

wzmocnieniu 

potencjału kadr 

podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej 

poprzez szkolenia i 

inne formy wsparcia 

podnoszące 

kompetencje 

społeczne i zawodowe 

pracowników, w tym 

superwizje, szkolenia 

z zakresu radzenia 

sobie ze stresem, 

przeciwdziałania 

wypaleniu 

zawodowemu, 

nowych metod 

aktywizacji, zdalnego 

nauczania itp. 

TM  

Cel operacyjny 2.4 

Rozwój ekonomii społecznej 

jako elementu rynku pracy i 

polityki społecznej 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Podejmowanie działań 

służących wzmocnieniu 

potencjału kadr 

podmiotów ekonomii 

społecznej i solidarnej 

poprzez szkolenia i 

inne formy wsparcia 

podnoszące 

kompetencje 

społeczne i zawodowe 

pracowników 

54. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cel strategiczny 7  

Aktywizacja zawodowa 

seniorów / ich utrzymanie na 

rynku pracy pomimo 

osiągnięcia wieku 

emerytalnego powinno być 

odrębnym celem operacyjnym, 

a może nawet strategicznym. 

 

TM 

Problematyka aktywizacji 

osób starszych została 

ujęta wśród celów DSIS: 

CEL STRATEGICZNY 2 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa zatrudnienia 

osób znajdujących się w 

Cel operacyjny 7.4 

Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju „srebrnej 

gospodarki” (silver economy) 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 
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Niezbędne jest 

zagwarantowanie środków na 

bezpłatne szkolenia dla 

seniorów zainteresowanych 

przedłużeniem aktywności 

zawodowej, w tym 

niezwiązanej z 

dotychczasowym charakterem 

ich pracy (przekwalifikowanie 

na miarę możliwości 

psychofizycznych seniora). 

W tego typu działalność 

szkoleniowo-doradczą mogłyby 

być zaangażowane podmioty 

reintegracyjne odpowiednio 

wsparte kadrowo i finansowo. 

szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

Rodzaje działań: 

 Wspieranie i 

aktywizacja osób 

starszych 

 

Cel operacyjny 7.1 

Propagowanie zasad 

„dobrego starzenia się”, 

wspomagających jak 

najdłuższe zachowanie 

sprawności funkcjonalnej, 

samodzielności i 

aktywności w życiu 

społecznym i zawodowym 

Rodzaje działań:  

 Tworzenie, rozwój i 

wspieranie 

programów na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej i 

społecznej 

seniorów 

 

Jednakże wychodząc 

naprzeciw zgłaszanemu 

postulatowi, dodatkowo 

uzupełniono zapis w Celu 

strategicznym 7 

Celu operacyjnym 7.4  

 Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

 [...] 
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Upowszechnianie i 

wspieranie rozwoju 

„srebrnej gospodarki” 

(silver economy) 

poprzez dodanie rodzaju 

działania: 

Promocja i wspieranie 

aktywności zawodowej 

osób w wieku 

senioralnym 

55. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cel operacyjny 7.4 

„Minimalizowanie barier 

osobom z 

niepełnosprawnościami w 

dostępie do usług” 

Proponujemy zmianę zapisu: 

„Minimalizowanie barier osób 

z niepełnosprawnościami w 

dostępie do usług” 

TM 

Korekta błędu 

pisarskiego, to jest „Cel 

operacyjny 8.2” 

Minimalizowanie barier w 

dostępie do usług, w 

szczególności osobom z 

niepełnosprawnościami 

56. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

Cel operacyjny 9.3 

Aktywizacja osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

W rodzajach działań 

pojawiają się zwroty: 

„… dla osób 

niepełnosprawnych, w 

tym z zaburzeniami 

psychicznymi …” 

 

Jeżeli cel dotyczy wyłącznie 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi, to działania 

również powinny dotyczyć 

tylko takich osób. 

T  

Cel operacyjny 9.3 

Aktywizacja zawodowa osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

 

Rodzaje działań: 

 Zwiększanie dostępności 

rehabilitacji zawodowej, 

organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń 

zawodowych dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 Aktualizacja i wdrażanie 

wojewódzkiego 

programu rozwoju 
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zróżnicowanych form 

wspieranego i 

wspomaganego 

zatrudnienia oraz 

przedsiębiorczości 

społecznej 

dostosowanych do 

potrzeb osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi  

 Prowadzenie kampanii 

szkoleniowo-

informacyjnej, 

adresowanej do 

pracodawców, 

promującej zatrudnianie 

osób z zaburzeniami 

psychicznym 

57. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW   

UWAGA OGÓLNA  

Widzimy konieczność 

uzupełnienia diagnozy 

społecznej w DSIS 2020-2021  

o wpływ pandemii COVID-19 

na sytuację społeczną w 

obszarach będących 

przedmiotem zainteresowania, 

a także na sytuację podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym 

jednostek reintegracyjnych 

oraz jednostek pomocy 

społecznej. Proponujemy 

uzupełnienie tej DIAGNOZY w 

miarę pozyskiwania danych od 

TM 

Aktualna wiedza na temat 

konsekwencji pandemii 

COVID-19 jest aktualnie 

ograniczona, co zostało 

zasygnalizowane w 

diagnozie – tam, gdzie to 

możliwe, diagnoza została 

uzupełniona (obszary 

rynek pracy, edukacja, 

organizacje pozarządowe, 

kondycja osób starszych, 

przemoc w rodzinie, 

system wsparcia i pomocy 

społecznej). Jednocześnie 

Uzupełniono rozdział 

Diagnoza o kwestie wpływu 

pandemii Covid-19 na 

sytuację społeczną w 

obszarach: rynek pracy, 

edukacja, organizacje 

pozarządowe, kondycja osób 

starszych, przemoc w 

rodzinie, system wsparcia i 

pomocy społecznej 
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podmiotów badawczych 

zajmujących się tymi 

zagadnieniami. 

kwestia pandemii i 

niwelowania jej 

niekorzystnych skutków 

została uwzględniona w 

obszarze strategicznym:  

Cel operacyjny 12.4 

Wspieranie instytucji 

pomocy i integracji 

społecznej w niwelowaniu 

społecznych skutków 

kryzysów o charakterze 

ponadlokalnym, w tym 

pandemii 

58. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

UWAGA OGÓLNA  

Proponujemy również 

zaktualizować diagnozę 

społeczną, a tym samym 

działania w ramach DSIS 2021 -

2030, gdy dostępne już będą 

dane z Narodowego Spisu 

Powszechnego 2021 

T/N 

DSIS na lata 2021-2030 

jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym dla 

Strategii Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego 2030 – w 

przypadku aktualizacji 

diagnozy SRWD 

przewidziana zostanie 

również aktualizacja DSIS 

na lata 2021-2030 

 

59. 

DEPARTAMENT 

SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

URZĄD MIASTA 

WROCŁAW 

UWAGA OGÓLNA  

Widzimy potrzebę utworzenia 

ośrodków typu Centrum 

Budowania Odporności 

Społecznej,  które 

kompleksowo mogłyby zająć 

się wsparciem osób, które w 

różny sposób ucierpiały z 

N 

Propozycja utworzenia 

konkretnego typu 

placówki wykracza poza 

zakres niniejszego 

dokumentu. Wskazane 

działania mieszczą się w 

zakresie celów 
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powodu pandemii (lub osób 

pragnących budować te 

odporność na przyszłość) . 

Centra te mogłyby oferować 

kompleksowe usługi / wsparcie 

z wielu obszarów: 

zdrowotnego (w tym 

rehabilitacji oraz budowania 

kondycji fizycznej), 

edukacyjnego, aktywizacji 

społecznej i zawodowej, 

doradczego (poradnictwo 

psychologiczne, prawne, 

socjalne, ekonomiczne), 

profilaktyki i terapii uzależnień 

itp. Tego rodzaju centra 

mogłyby być tworzone na 

bazie klubów i centrów 

integracji społecznej 

(wzmocnionych kadrowo i 

finansowo) przy współpracy 

jednostek pomocy społecznej. 

strategicznych i 

operacyjnych zawartych 

w dokumencie, więc z 

punktu zapisów DSIS na 

lata 2021-2030 nie 

istnieją przeciwwskazania 

do utworzenia tego typu 

placówki/placówek przez 

podmiot zainteresowany 

jej utworzeniem 

60. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

 

Aktualnie mamy dwie 

wersje Strategii – dla 

wszystkich i dla osób z 

niepełnosprawnością.  

Zgodnie z obowiązującymi 

zasadami w zakresie 

dostępności należy 

przygotować jeden dokument i 

sformatować go tak, aby był 

dostępny również dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, w 

tym osób korzystających z 

programów czytających tekst. 

Oznacza to, że cały tekst 

TM 

Projekt DSIS na lata 2021-

2030 przekazany do 

konsultacji nie został w 

pełni dostosowany do 

wymogów określonych w 

ustawie o zapewnieniu 

dostępności osobom o 

szczególnych potrzebach 

– zatwierdzony przez 

Sejmik Województwa 
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Strategii musi być plikiem 

odczytywalnym maszynowo. 

Formatowanie oznacza 

również zastosowanie opisów 

alternatywnych do wszystkich 

grafik. 

Proponuję również, w miarę 

możliwości, przetłumaczenie 

Strategii (lub jej streszczenia) 

na Polski Język Migowy i 

umieszczenie tłumaczenia w 

tym samym miejscu, w którym 

zostanie publikowana 

Strategia. 

 

Dolnośląskiego dokument 

zostanie w pełni 

dostosowany do 

wymogów określonych w 

ustawie o zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami; 

propozycja 

przetłumaczenia DSIS na 

lata 2021-2030 na PJM 

wzięta jest pod uwagę, 

jednakże jej realizacja 

uzależniona będzie od 

możliwości Samorządu 

województwa 

Dolnośląskiego w tym 

zakresie 

61, 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

 

W przypisach brak jest 

konsekwencji w 

podawaniu (lub nie) stron 

cytowanych publikacji i 

dokumentów. 

Warto ujednolicić zasady 

robienia przypisów. 
T 

Przypisy zostały 

ujednolicone  
 

62. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE – KONDYCJA 

III SEKTORA 

SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE – 

KONDYCJA III SEKTORA 

Tytuł podrozdziału nie do 

końca oddaje jego zawartość. 

W treści mamy wyłącznie 

informację o liczbie i 

rozmieszczeniu organizacji 

pozarządowych na Dolnym 

Śląsku. Tytuł kondycja III 

sektora sugeruje, że w treści 

T 

Zmiana nazwy 

podrozdziału, 

uzupełnienie informacji 

Rozdział Diagnoza  

Podrozdział „Organizacje 

pozarządowe – zarys 

sektora” 
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znajdziemy informacje na 

temat np.: 

 liczby osób 

zaangażowanych w 

działania organizacji 

społecznych, w tym 

zatrudnionych w 

różnych formach oraz 

w formie 

wolontariatu, 

 główne obszary 

działania organizacji 

pozarządowych, 

 potrzeby i problemy 

III sektora, 

 zadania samorządu 

wojewódzkiego 

zlecane organizacjom 

pozarządowym, 

 źródła finansowania 

ngo, w tym środki 

przeznaczane z 

budżetu samorządu 

wojewódzkiego, itd.  

63. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

OSOBY Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

NA RYNKU PRACY 

Osoby z 

niepełnosprawnościami 

na rynku pracy. 

Proponuję przenieść ten 

podrozdział do podrozdziału 

„Niepełnosprawność” (str.67). 

TM 

Pozostawienie tego 

podrozdziału w 

podrozdziale „Ekonomia 

społeczna i solidarna”, 

przy dodaniu odniesienia 

do niego w podrozdziału 

„Niepełnosprawność” 

sekcja „Praca”. 

Problematyka pracy osób z 

niepełnosprawnościami 

poruszona jest również 

wcześniej w ramach 

podrozdziału „Ekonomia 

społeczna i solidarna”, sekcja 

„Osoby z 
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niepełnosprawnościami na 

rynku pracy” str. … 

64. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

OSOBY Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

NA RYNKU PRACY 

Województwo 

dolnośląskie w I kwartale 

2019 r. osiągnęło wraz z 

województwem lubuskim 

i łódzkim najwyższy, 

ponad 20%, współczynnik 

aktywności zawodowej 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

Województwo 

dolnośląskie osiągnęło 

także jedną z najwyższych 

wartości wskaźnika 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami, 

który w okresie 2007 – 

2019 wzrósł o aż o 13,7 p. 

proc. 

Brakuje przypisu do całego 

akapitu. Skąd pochodzą te 

dane? 

T Dodano przypis 

http://niepelnosprawni.gov.p

l/p,81,bael , Kwartalne-dane-

z-bael-dla-wojewodztw-za-

lata-2007-2019 (I kw.) 

65. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

KONDYCJA ŻYCIOWA OSÓB 

STARSZYCH 

Tabela 16. Powody 

korzystania z pomocy 

społecznej w 2019r. 

 

Faktem jest, że osoby starsze 

mogą ubiegać się o pomoc 

społeczną z tytułu 

niepełnosprawnością lub 

długotrwałej choroby, ale nie 

wydaje się uprawnionym 

przypisywanie wszystkich 

świadczeń przyznanych z tych 

tytułów osobom starszym. 

Wydaje się, że dane zawarte w 

tab.16 Powody korzystania z 

TM 

Korzystanie z pomocy 

społecznej z tytułu 

niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby jest 

coraz mocniej 

skorelowane z procesem 

starzenia się społeczności 

Dolnego Śląska, co jest 

mocno podkreślane przez 

jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej (JOPS) 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Kondycja 

życiowa osób starszych” 

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael
http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael


85 

 

pomocy społecznej w 2019r. 

bardziej obrazują sytuację 

grupy osób z 

niepełnosprawnością (w sensie 

prawnym i biologicznym), niż 

grupę osób starszych. Zresztą 

zauważył to sam autor tego 

fragmentu („Dostępne 

statystyki nie umożliwiają 

precyzyjnego określenia 

kategorii wiekowych osób 

korzystających ze 

świadczeń/usług (….), więc 

także osoby starsze mogą z 

nich korzystać w razie 

potrzeby, natomiast statystyki 

dotyczące wieku 

korzystających nie są 

dostępne”, str.58). Fakt, że 

osoby starsze mogą korzystać 

ze wsparcia z tytułu 

niepełnosprawności lub 

długotrwałej choroby nie 

uzasadnia przypisania 

wszystkich tych świadczeń 

osobom starszym. Jeśli, jak 

zauważa autor, „statystyki 

dotyczące wieku 

korzystających nie są 

dostępne” – należy poprzestać 

na tym stwierdzeniu, a w 

celach lub działaniach w 

w przygotowywanej  

przez nie co roku Ocenie 

Zasobów Pomocy 

Społecznej (OZPS). Celem 

autorów diagnozy w tym 

obszarze było ukazanie, w 

jaki sposób procesy 

demograficzne wpływają 

na społeczność seniorów 

w kontekście korzystania 

z pomocy społecznej. 

Ujmując kwestie kondycji 

życiowej seniorów nie da 

się uniknąć swoistego 

nałożenia się zjawiska 

starzenia się i 

niepełnosprawności – nie 

wszystkie osoby starsze 

są osobami 

niepełnosprawnymi, jak i 

nie wszystkie osoby 

niepełnosprawne są w 

wieku senioralnym. 

Jednakże istnieje 

pozytywna korelacja 

pomiędzy wiekiem i 

niepełnosprawnością 

(biologiczną i prawną) – 

starszy wiek jest częściej 

powiązany z 

niepełnosprawnością. 

Tym niemniej 
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ramach strategii przewidzieć 

realizację badań dotyczących 

osób starszych. 

Proponuję przeniesienie tego 

zestawienia do podrozdziału 

„Niepełnosprawność” (str.67) 

 

uwzględniając argumenty 

przemawiające za 

ograniczeniem liczby 

informacji związanych z tą 

kwestią, tabela została 

usunięta.  

66. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

KONDYCJA ŻYCIOWA OSÓB 

STARSZYCH 

Wykres 22 Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej z powodu 

niepełnosprawności oraz 

długotrwałej 

lub ciężkiej choroby w 

latach 2010-2019 

Uwagi jak w przypadku Tabeli 

nr 16 (poz.6) 
N 

Celem zamieszczenia 

informacji na temat osób 

korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu 

niepełnosprawności i 

długotrwałej choroby 

było zasygnalizowanie 

wyraźnego związku 

procesu starzenia się 

społeczności 

województwa 

dolnośląskiego ze 

zwiększającą się potrzebą 

korzystania z pomocy 

społecznej z tych tytułów. 

Stąd przynajmniej część 

informacji na ten temat 

powinna zostać 

uwzględniona w tym 

komponencie diagnozy 

DSIS na lata 2021-2030.  

 

67. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

KONDYCJA ŻYCIOWA OSÓB 

STARSZYCH 

Wykres 22 Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej z powodu 

1. Z wykresu wynika, że 

28 524 to jest mniej 

niż 28 454. Wydaje 

się, że kształt prostej 

T 
Wykres został 

poprawiony.  
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POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

niepełnosprawności oraz 

długotrwałej 

lub ciężkiej choroby w 

latach 2010-2019 

powinien wyglądać 

nieco inaczej.  

2. Na wykresie 

zastosowana została 

niewłaściwa 

podziałka. Wielkości 

28 454 i 28 524 – 

zgodnie z podziałką 

zostały umieszczone 

na poziomie 58 tys. 

68. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

KONDYCJA ŻYCIOWA OSÓB 

STARSZYCH 

Tabela21. Wybrane 

zadania PCPR oraz MOPR 

realizowane w latach 

2018-2020 

Dane zawarte w tabeli dotyczą 

świadczeń przyznawanych z 

tytułu niepełnosprawnością. W 

związku z tym, tak jak w 

przypadku Tabeli 16 i Wykresu 

22, proponuję przeniesienie 

tego zestawienia do 

podrozdziału 

„Niepełnosprawność” (str.67) 

TM Tabela została usunięta  

69. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Dane do diagnozy sytuacji 

osób z 

niepełnosprawnością 

pochodzą z badań 

robionych: 

1. w 2016r. i 

wcześniejszych; 

2. dla całej Polski, a 

nie dla Dolnego 

Śląska; 

3. na próbie 966 

osób; 

1. Przynajmniej część 

danych (np. 

dotyczących poziomu 

aktywności 

zawodowej i 

wskaźnika bezrobocia) 

można już 

zaktualizować na 

podstawie 

dostępnych raportów 

(konkretne dane i 

raporty zostały 

wskazane w dalszej 

TM 

Tam, gdzie były 

możliwości, informacje i 

dane zostały uzupełnione 

o bardziej aktualne i 

wyodrębnione dla 

Dolnego Śląska. 

Przeniesienie „Badania …” 

na populację Dolnego 

Śląska zostało wyjaśnione 

w treści diagnozy. 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział 

„Niepełnosprawność” 
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4. rozdział 

dotyczący 

diagnozy 

niepełnosprawn

ości w bardzo 

dużej części 

został oparty na 

badaniach, do 

którego prawa 

autorskie ma 

PFRON. Czy 

przytaczanie 

całego niemal 

badania, a nie 

jego fragmentów 

jest zgodne z 

obowiązującymi 

przepisami 

dotyczącymi 

praw autorskich. 

części tego 

formularza). Co więcej 

można w tych danych 

wyodrębnić wielkości 

tylko dla Dolnego 

Śląska, a nie dla całej 

Polski). 

2. Proste przeniesienie 

wyników badań 

ogólnopolskich na 

populację osób z 

niepełnosprawnością 

na Dolnym Śląsku 

wymaga przynajmniej 

jasnego wskazania, 

gdzie się 

podobieństwa, a gdzie 

jednak są różnice.  

3. Należy również 

zauważyć, że badanie 

PFRON został 

przygotowane na 

próbie 966 osób, co w 

przeliczeniu na 

województwo i przy 

założeniu mniej 

więcej równego 

rozkładu daje śr. 60 

osób. Wydaje się, że 

próba jest zbyt mała, 

aby w pełni oddać 

sytuację 4osób z 
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niepełnosprawnością 

na D5olnym Śląsku. 

4. Tak obszerne 

przytoczenia danych z 

badań PFRON, jeśli 

nawet jest zgodne z 

prawem autorskim, 

wydaje się 

przynajmniej mało 

eleganckie.  

70. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Brak w diagnozie. 

W diagnozie sytuacji osób z 

niepełnosprawnością nie ma 

informacji o: 

1. usługach 

świadczonych na 

rzecz tej grupy, a 

finansowanych/ 

współfinansowanych 

z poziomu naszego 

województwa (np. 

asystencja osobista, 

przerwa/opieka 

wytchnieniowa, 

mieszkania 

wspomagane – 

wszystkie 

finansowane przez 

DWUP z środków EFS, 

ale również 

asystencja osobista i 

opieka 

wytchnieniowa z 

T 

Dodano informację na 

końcu sekcji 

„Podstawowe dane 

statystyczne” 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział 

„Niepełnosprawność” 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego od lat 

wspiera działania dążące do 

niezależnego życia osób z 

niepełnosprawnościami. Już 

w 2012 r. zauważono pilną 

potrzebę wsparcia usług 

asystencji osobistej osób 

niepełnosprawnych. Z roku 

na rok przy wsparciu ze 

środków UE oraz samorządu 

województwa coraz więcej 

osób mogło skorzystać z tego 

typu wsparcia. Coraz więcej 

dolnośląskich organizacji 

pozarządowych ubiegało się 

o środki na 

rozpowszechnienie i 

zapewnienie tego typu 

wsparcia. Podobnie wygląda 

wsparcie usług 
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Funduszu 

Solidarnościowego 

przekazywana przez 

DUW),  

2. liczbie i rodzajach 

podmiotów 

działających na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnością, 

a 

finansowanych/współ

finansowanych z 

środków 

województwa (np. 

WTZ, ZAZ, CIS, KIS, 

DOPS, inne ośrodki 

wsparcia), 

3. źródłach 

finansowania działań 

na rzecz osób z 

niepełnosprawnością 

w naszym regionie, 

4. działaniach na rzecz 

dostępności usług 

społecznych, w tym z 

zakresu administracji 

publicznej, 

świadczonych na 

poziomie regionu na 

rzecz osób z 

niepełnosprawnością 

(np. o udziale UMWD 

opieki/przerwy 

wytchnieniowej. Na terenie 

Dolnego Śląska jest kilka 

prężnych organizacji, które 

korzystając z dotacji 

zapewniają rodzinom ten 

rodzaj pomocy. 

Finansowanie wsparcia tego 

typu usług możliwe jest 

zarówno ze środków 

zewnętrznych jak i krajowych 

(DWUP - środki EFS/DUW - 

Fundusz Solidarnościowy/SW 

- środki PFRON oraz BWD). 

Niezależnie od tego na 

Dolnym Śląsku rozwija się 

rehabilitacja zawodowa osób 

z najcięższymi 

niepełnosprawnościami. Od 

2009 r. podwoiła się ilość 

Zakładów Aktywności 

Zawodowej (ZAZ) gdzie 

zatrudnienie wzrosło z 147 

osób łącznie w 4 ZAZ w 2008 

r. do 341 osób łącznie w 8 

ZAZ w 2020 r. Samorząd 

Województwa przykłada 

dużą wagę do wspierania 

organizacji pozarządowych w 

realizacji ich zadań 

statutowych, zarówno w 

obszarze rehabilitacji 
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w monitoringu w 

ramach projektu PO 

WER 2.16, powołaniu 

koordynatora 

dostępności w 

UMWD, itp.). 

społecznej, jak i zawodowej. 

W ramach zadań 

ustawowych, ze środków 

PFRON będących w 

dyspozycji Województwa, 

dofinansowywane są roboty 

budowlane znacznie 

poprawiające warunki 

techniczne oraz 

funkcjonalno-użytkowe w 

różnych obiektach służących 

rehabilitacji, z których 

korzysta wiele osób z 

niepełnosprawnościami. 

Samorząd Województwa 

przykłada dużą wagę do 

działań informacyjno- 

promocyjnych w ramach 

kampanii medialnej „Nie ma 

barier Dolny Śląsk”. Przy 

współpracy z mediami 

łamiemy stereotypy 

postrzegania osób z 

niepełnosprawnościami. Przy 

wsparciu Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego organizowane 

są Dolnośląskie Konwenty 

Osób z 

Niepełnosprawnościami i 

szereg innych wydarzeń 

dążących do zapewnienia 
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równoprawnego i 

niezależnego życia. Ściśle są z 

tym związane również 

działania zmierzające ku 

poprawie dostępności usług 

społecznych. 

71. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

W przypisach w całym 

rozdziale brakuje 

numeracji stron, z których 

pochodzą dane, cytaty, 

itp. 

Należy dodać numery stron 

publikacji, z których pochodzą 

konkretne dane, tezy czy 

wnioski z badań. 

T 

Gdzie była możliwość 

strony zostały 

uzupełnione 

 

72. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Niepełnosprawność 

prawna – wynika z 

przepisów prawa. 

Zdanie jest niezrozumiałe. 

Wydaje się, że chodzi w tym 

zdaniu o to, że w polskim 

systemie wsparcia 

niepełnosprawność 

definiujemy w sensie prawnym 

(definicja wynika z przepisów 

Ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób z 

niepełnosprawnością i oznacza 

osoby posiadające stosowne 

orzeczenia) oraz w sensie 

biologicznym (osoba, która 

odczuwa ograniczenie 

sprawności w wykonywaniu 

czynności podstawowych dla 

swojego wieku, ale nie posiada 

prawnego orzeczenia 

niepełnosprawności). Każda z 

T  

Niepełnosprawność prawna – 

wynika z przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 
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tych definicji ma swoje 

umocowanie w prawie. 

Pierwsza – we wspomnianej 

ustawie o rehabilitacji; druga – 

w KPON).  

73. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Stopień 

niepełnosprawności 

określa się na podstawie 

przedłożonych orzeczeń 

lekarza orzecznika ZUS na 

potrzeby rentowe. 

Wydaje się, że w jednym 

zdaniu zostały połączone dwa 

systemy orzekania o 

niepełnosprawności: do celów 

rentowych (ZUS) i 

pozarentowych (powiatowy 

zespół orzekania o 

niepełnosprawności).  

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydaje 

zespół powiatowy, a nie ZUS. 

Być może, że chodzi o grupy 

inwalidzkie, ale nie wynika to z 

cytowanego zdania. 

T  

Orzekaniem o 

niepełnosprawności zajmuje 

się ZUS do celów rentowych. 

74. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Orzekaniem o stopniu 

niepełnosprawności 

zajmują się powiatowe 

zespoły do spraw 

orzekania o 

niepełnosprawności. 

Proponuję zapis: Orzekaniem o 

niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności zajmują 

się powiatowe i wojewódzkie 

zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

T  

Orzekaniem o 

niepełnosprawności i o 

stopniu niepełnosprawności 

zajmują się powiatowe i 

wojewódzkie zespoły do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności. 
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75. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Niepełnosprawność 

biologiczna – za osobę z 

niepełnosprawnością wg 

tej definicji (głównie na 

potrzeby badawcze, 

statystyczne GUS) uznaje 

się osobę, która 

„odczuwa ograniczenie 

sprawności w 

wykonywaniu czynności 

podstawowych dla 

swojego wieku (zabawa, 

nauka, praca, 

wypoczynek, 

„samoobsługa” itp.), ale 

nie posiada prawnego 

orzeczenia 

niepełnosprawności.  

Definicja „niepełnosprawności 

biologicznej” jest cytatem, ale 

w przepisach brak jest 

informacji skąd ten cytat 

pochodzi.  

 

TM  

Niepełnosprawność 

biologiczna – za osobę z 

niepełnosprawnością wg 

tego określenia (…) 

76. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Niepełnosprawność 

biologiczna to jedynie 

subiektywna deklaracja 

osoby, że ma ograniczoną 

zdolność wykonywania 

wyspecyfikowanych 

czynności. 

Proponuję zapis: O 

niepełnosprawności 

biologicznej mówimy na 

podstawie subiektywnej 

deklaracji osoby, która 

odczuwa ograniczenia 

sprawności (ograniczoną 

sprawność) w wykonywaniu 

czynności dnia codziennego 

(lub czynności podstawowych 

dla swojego wieku). 

T  

O niepełnosprawności 

biologicznej mówimy na 

podstawie subiektywnej 

deklaracji osoby, która 

odczuwa ograniczenia 

sprawności w wykonywaniu 

czynności podstawowych dla 

swojego wieku. 
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77. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

W Unii Europejskiej nie 

funkcjonuje jednolita 

prawna definicja 

niepełnosprawności, 

która obowiązywałaby we 

wszystkich krajach 

członkowskich i 

powodowała 

ujednolicenie systemów 

orzekania. 

Proponuję zapis: W ramach 

państw wchodzących w skład 

Unii Europejskiej nie 

wypracowano jednolitej 

definicji niepełnosprawności. 

Każdy kraj stosuje własne 

definicje niepełnosprawności i 

własne kryteria orzekania o 

niepełnosprawności.  

T  

W ramach państw 

wchodzących w skład Unii 

Europejskiej nie 

wypracowano jednolitej 

definicji niepełnosprawności. 

Każdy kraj stosuje własne 

definicje niepełnosprawności 

i własne kryteria orzekania o 

niepełnosprawności. 

78. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

W związku z tym, w 

ramach Europejskiego 

Ankietowego  Badania 

Zdrowia (European 

Health Interview Survey – 

EHIS) ankietowane osoby 

deklarują 

niepełnosprawność 

biologiczną w stopniu 

poważnym jak i mniej 

poważnym, w odniesieniu 

do niemożności 

wykonywania czynności, 

jakie ludzie zwykle 

wykonują, przez okres co 

najmniej ostatnich 6 

miesięcy. 

Przenieść treść do nowego 

akapitu.  
T Treść przeniesiono  
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79. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Województwo 

dolnośląskie 

zamieszkiwało w 2014r. 2 

884 300 osób, w 2018 r. 2 

901 225 osób, w 2019 r. 2 

900 163 osób, w I 

półroczu 2020 r. 2 898 

525 osób. Z porównania 

danych można przyjąć, że 

na Dolnym Śląsku 

zamieszkuje średnio 

7,56% ludności Polski, w 

tym około 51,91% kobiet 

Proponuję zapis: 

Województwo dolnośląskie 

zamieszkiwało w 2014r. 2 884 

300 osób, w 2018 r. 2 901 225 

osób, w 2019 r. 2 900 163 

osób, w I półroczu 2020 r. 2 

898 525 osób. Z porównania 

danych można przyjąć, że na 

Dolnym Śląsku w roku 2020 

(ew. aktualnie) zamieszkuje 

średnio 7,56% ludności Polski, 

w tym około 51,91% kobiet 

T  

Województwo dolnośląskie 

zamieszkiwało w 2014r. 2 

884 300 osób, w 2018 r. 2 

901 225 osób, w 2019 r. 2 

900 163 osób, w I półroczu 

2020 r. 2 898 525 osób. Z 

porównania danych można 

przyjąć, że na Dolnym Śląsku 

obecnie zamieszkuje średnio 

7,56% ludności Polski, w tym 

około 51,91% kobiet. 

80. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Na Dolnym Śląsku ludność 

w wieku 

przedprodukcyjnym 

stanowiła w 2018r. 

17,0%, w 2019r. 17,10% 

ludności ogółem 

(wskaźnik dla Polski 

18,1%). 

Dodać, dla którego roku 

podany został wskaźnik dla 

Polski 18,1%. (2019 czy 2018?). 

T 

Podano rok w 

odpowiednich miejscach 

wskaźnika dla Polski 

2018 r. 

81. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Kobiety znacznie częściej 

niż mężczyźni zaliczane są 

do populacji osób 

niepełnosprawnych – 

prawie co czwarta 

kobieta i tylko co piąty 

mężczyzna. Jedynie co 

szósta osoba ocenia swój 

stan zdrowia jako dobry 

lub bardzo dobry, 

większość jako taki sobie 

Brakuje przypisu skąd są te 

dane. Możemy się domyślać, 

że chodzi o badanie PFRO z 

2017r., ale i tak na zakończenie 

akapitu powinien pojawić się 

adekwatny przypis. 

T Dodano przypis 

GUS, Stan zdrowia ludności 

Polski w 2014 r., Warszawa, 

2016r., s. 107 
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lub bardzo zły czy zły, a u 

ponad 90% osób tak 

wyodrębnionych 

występują długotrwałe 

problemy zdrowotne. 

82. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

W Województwie 

Dolnośląskim pod koniec 

2014r. liczba osób z 

niepełnosprawnościami 

jest porównywalna z 

przeciętną populacji w 

skali kraju. 

Proponuję zapis: W 

Województwie Dolnośląskim 

pod koniec 2014r. procentowy 

udział osób z 

niepełnosprawnościami w całej 

społeczności regionu jest 

porównywalny z przeciętną w 

skali kraju. 

N 

Akurat ta część zapisu 

odnosi się bardziej do 

liczby. 

 

83. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Niestety częstość 

występowania 

niepełnosprawności 

biologicznej rośnie wraz z 

wiekiem, gwałtownie po 

ukończeniu 50 roku życia. 

Według kryteriów 

unijnych wśród 

pięćdziesięciolatków co 

trzecia osoba została 

zaliczona do grupy osób 

niepełnosprawnych, a 

wśród 

siedemdziesięciolatków 

prawie 2/3 zbiorowości. 

Biologiczny aspekt 

niepełnosprawności 

Należy jasno zaznaczyć, że 

dane są wg badania EHIS i 

dotyczą Polski a nie woj. 

dolnośląskiego.  

Ponadto wg tego źródła i 

kryterium UE wśród 50-latków 

co 4-osoba była 

niepełnosprawna biologicznie 

(26%), wśród 60-latków - co 

trzecia osoba (38,6%), wśród 

70-latków - częściej niż co 

druga osoba (54,8%). Wśród 

80-latków i starszych osób 3/4 

zbiorowości stanowiły osoby 

posiadające ograniczenia w 

wykonywaniu czynności 

codziennych (73,1%). Jeśli 

T 

Dodano informacje, 

wskazano kryterium, 

poprawiono dane 

Według badania EHIS w 

Polsce (…) wg kryterium 

unijnego (…) czwarta (…) 3/5 

(…) piąta (…) szósty (…) 

siódma (…) 96% (…) 
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widać wyraźne, jeżeli 

uwzględni się również 

inne cechy, także i te 

świadczące o braku 

zdrowia. Kobiety znacznie 

częściej niż mężczyźni 

zaliczane są do populacji 

osób niepełnosprawnych 

– prawie co czwarta 

kobieta i tylko co piąty 

mężczyzna. Jedynie co 

szósta osoba ocenia swój 

stan zdrowia jako dobry 

lub bardzo dobry, 

większość jako taki sobie 

lub bardzo zły czy zły, a u 

ponad 90% osób tak 

wyodrębnionych 

występują długotrwałe 

problemy zdrowotne. 

dane dotyczą badania EHIS to 

jasno należy podkreślać o czym 

się mówi: czy o ocenie stanu 

zdrowia, czy o definicji 

niepełnosprawności 

biologicznej i kryterium UE, czy 

o definicji niepełnosprawności 

i kryterium statystycznym. 

84. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Wykres 25. Ludność 

oceniająca swoje zdrowie 

poniżej oceny dobrej 

według wieku (w %) i inne 

wykresy w tym rozdziale. 

Wykresy, tabele i mapy tym 

rozdziale są niedostępna dla 

osób z niepełnosprawnością. 

Dotyczy to również wersji 

Strategii dla osób z 

niepełnosprawnością.  

Skany i/lub zdjęcia z innych 

dokumentów bez opisów 

alternatywnych są nie do 

odczytania dla osób 

niewidomych. Dodatkowo 

skany są nieczytelne, o słabej 

TM 

Projekt DSIS na lata 2021-

2030 przekazany do 

konsultacji nie został w 

pełni dostosowany do 

wymogów określonych w 

ustawie o zapewnieniu 

dostępności osobom o 

szczególnych potrzebach 

– zatwierdzony przez 

Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego dokument 

zostanie w pełni 
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ostrości, co poważnie utrudnia 

lub nawet uniemożliwi 

odczytanie danych przez osoby 

słabowidzące. 

dostosowany do 

wymogów określonych w 

ustawie o zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

85. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Wykres 26. 

Wykres jest nieczytelny 

(słaba ostrość). Nie jest 

również dostępny dla 

osób korzystających z 

programów czytających. 

Dotyczy to również 

Strategii w wersji dla osób 

z niepełnosprawnością. 

Brakuje tytułu do wykresu. 

Skan wykresu należy zastąpić 

wykresem sporządzonym z 

wykorzystaniem narzędzi 

programu word oraz opisać go 

tekstem alternatywnym 

 

TM 
Uzasadnienie jak w 

uwadze nr 84 

Niepełnosprawność w 2014 r. 

w Polsce 

86. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Jak widać również wg 

ogólnych 

wskaźników kryteriów UE 

ludność Dolnego Śląska 

znacząco nie odbiega od 

wskaźników krajowych. 

To zdanie jest dla mnie 

kompletnie niezrozumiałe. 

Czym są „ogólne 

wskaźniki kryteriów UE”?  

T Zmieniono treść w zdaniu 

Po analizie danych nasuwa 

się wniosek, że wskaźniki dla 

ludności Dolnego Śląska 

znacząco nie odbiegają od 

wskaźników krajowych. 

87. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Wykonawca raportu: 

Badania Społeczne 

Marzena Sochańska-

Kawiecka. Autorami 

raportu są: Marzena 

Sochańska-Kawiecka – 

kierownik projektu oraz 

Zuzanna Kołakowska-

Seroczyńska, Dorota 

Zielińska, Edyta 

Te zdania należy przenieść do 

przypisu. 
N 

W opinii autora nie należy 

przenosić tego zdania do 

przypisu. 

 



100 

 

Makowska-Belta i Piotr 

Ziewiec. 

88. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

„wśród 

niepełnosprawnych 

przeważają 

osoby z dysfunkcją ruchu” 

1. Skąd to wiemy? 

Konieczny jest przypis 

w tym miejscu. Bo nie 

jest to informacja 

powszechnie znana i 

uznana.  

2. Jeśli przyjmiemy, że 

jest to informacja 

potwierdzona 

badaniami, to zapis 

powinien brzmieć 

„wśród osób z 

niepełnosprawnością 

przeważają osoby z 

dysfunkcją narządów 

ruchu”. 

 

TM Zmieniono treść zapisu 

Jak wynika z prezentowanej 

tabeli hierarchia ważności w 

dużej mierze wynika z faktu, 

że wśród badanych osób z 

niepełnosprawnością 

przeważają osoby z 

niepełnosprawnością 

ruchową. 

89. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Dla osób z dysfunkcja 

słuchu najistotniejsza jest 

natomiast pomoc 

finansowa, a dla osób z 

dysfunkcja wzroku 

dofinansowanie do 

zakupu sprzętu 

komputerowego. 

Koniecznie tutaj trzeba 

zaznaczyć, że to są wnioski z 

konkretnego badania (2017r., 

PFRON) zrobionego na próbie 

ogólnopolskiej.  

Konieczny jest również przypis 

do całego akapitu. 

T 
Dodano treść.  

Przypis jest 

Jak wynika z badań PFRON z 

2017 r. dla osób z 

niepełnosprawnością 

słuchową (…) 
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90. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Gdy osoby te, mają 

doświadczenie z pracą 

stwierdzają, że lubią tego 

rodzaju aktywność. Jest 

to wskazanie do 

rozwijania tego typu 

aktywności i rehabilitacji 

zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami. 

Podkreślić, że jest są ty wyniki 

tego konkretnego badania i 

zrobić do tego fragmentu 

przypis. 

T  
Po lekturze „Badania …” 

nasuwa się wniosek: (…) 

91. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Badanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

N=966 

Doprecyzować źródło danych.  T  

PFRON „Badanie społeczne 

osób niepełnosprawnych” – 

Raport końcowy 

18.05.2017r., praca 

zbiorowa, s. 75, N=966 

92. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Na podstawie tej mapy 

należy stwierdzić, że 

istnieje zestaw potrzeb, 

które są uniwersalne dla 

wszystkich grup 

niepełnosprawnych – do 

tego zestawu zalicza się 

przede wszystkim praca i 

zdrowie, ale także 

sytuacja 

bytowa/materialna, 

rehabilitacja fizyczna, 

integracja, transport i 

edukacja. 

Propozycja zapisu: Na 

podstawie mapy nr 7 należy 

stwierdzić, że istnieje zestaw 

potrzeb, które są uniwersalne 

dla wszystkich grup osób z 

niepełnosprawnością – do tego 

zestawu zalicza się przede 

wszystkim praca i zdrowie, ale 

także sytuacja 

bytowa/materialna, 

rehabilitacja fizyczna, 

integracja, transport i 

edukacja. 

T  

Na podstawie mapy nr 7 

należy stwierdzić, że istnieje 

zestaw potrzeb, które są 

uniwersalne dla wszystkich 

grup osób z 

niepełnosprawnością – do 

tego zestawu zalicza się 

przede wszystkim praca i 

zdrowie, ale także sytuacja 

bytowa/materialna, 

rehabilitacja fizyczna, 

integracja, transport i 

edukacja. 
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93. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Patrząc na życie osób z 

niepełnosprawnościami 

przez pryzmat 

wskaźników 

syntetyzujących 

informacje na temat 

jakości życia w różnych 

obszarach należy 

stwierdzić, że sytuacja nie 

jest dobra. 

W tekście należy zaznaczyć, że 

to jest wynik jednego 

konkretnego badania. W 

przypisie należy podać źródło, 

którym w przypadku jest 

Badanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych - Raport 

Końcowy, PFRON. 

T  

Po analizie wyników badań 

zawartych w „Badaniu 

społecznym osób 

niepełnosprawnych” – 

Raport końcowy 18.05.2017 

r. (…) 

94. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Wykres 29. Zróżnicowanie 

dochodów 

ekwiwalentnych wśród 

osób niepełnosprawnych 

w odniesieniu do ogółu 

ludności 

Wykres 29. Zróżnicowanie 

dochodów ekwiwalentnych 

wśród osób 

niepełnosprawnych w 

odniesieniu do ogółu ludności 

w Polsce 

T  (…) w Polsce 

95. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Źródło: Badanie 

Budżetów Gospodarstw 

Domowych, GUS 2014 

Mamy duże badanie budżetów 

gospodarstw domowych z roku 

2019. Dlaczego w Diagnozie 

zostało wykorzystane badanie 

z 2014r.? 

T 
Dla porównania dodano 

wyniki badań z 2019 r. 

Dla porównania do wykresu 

30, identyczne badanie 

budżetów gospodarstw 

domowych przeprowadzone 

w 2019 r. przez GUS 

„Budżety gospodarstw 

domowych w 2019 roku” (…) 

Świadczyć to może o 

polepszającej się sytuacji 

gospodarstw domowych z 

osobami z 

niepełnoprawnością. 
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96. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

(Ubóstwo w Polsce w 

latach 2013 i 2014, 2015). 

Poniżej granicy ubóstwa 

skrajnego (minimum 

egzystencji) znajdowało 

się odpowiednio 7,4% 

ogółu osób i 10,8% w 

gospodarstwach z co 

najmniej jedną osobą 

niepełnosprawną. 

1. Proponuję zapis: 

(Ubóstwo w Polsce w 

latach 2013 i 2014, 

2015). W roku (podać, 

czy to 2013, 2014 czy 

2015) poniżej granicy 

ubóstwa skrajnego 

(minimum 

egzystencji) 

znajdowało się 

odpowiednio 7,4% 

ogółu osób i 10,8% w 

gospodarstwach z co 

najmniej jedną osobą 

niepełnosprawną. 

2. Przytoczne dane 

statystyczne są 

nieaktualne. Mamy 

dane choćby z raportu 

„Zasięg ubóstwa 

ekonomicznego w 

Polsce w 2019 roku” i 

warto się do nich 

odwołać w tym 

miejscu. 

T 

Dla porównania dodano 

wyniki z badań z 2019 r. i 

2018 r. 

(Ubóstwo w Polsce w latach 

2013 i 2014, 2015). W 2014 

roku poniżej granicy ubóstwa 

skrajnego (minimum 

egzystencji) znajdowało się 

odpowiednio 7,4% ogółu 

osób i 10,8% w 

gospodarstwach z co 

najmniej jedną osobą 

niepełnosprawną. 

 

Dla porównania na 

podstawie badania GUS 

„Zasięg ubóstwa 

ekonomicznego w Polsce w 

2019 r.” (…) Przytoczone 

dane udowadniają, cały czas, 

trudną sytuację ekonomiczną 

osób z 

niepełnosprawnościami ich 

rodzin i opiekunów. 

97. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Potrzebę tą wskazują 

niemal wszyscy uczestnicy 

badań jakościowych – 

niezależnie od wieku, płci, 

miejsca zamieszkania i 

doświadczeń życiowych. 

Konieczne jest podanie w 

przypisie przykładów takich 

badań. 

TM  

Jak podaje „Badanie 

społeczne osób 

niepełnosprawnych” – 

Raport końcowy 

18.05.2017r., potrzebę tę 

wskazują (…) 
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98. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Należy wskazać na 

znaczącą rolę działań 

opiekuńczych w integracji 

społecznej osób z 

niepełnosprawnościami, 

bowiem kierunek 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej nastawiony 

jest zazwyczaj na pomoc 

dla osób „rokujących” na 

rynku pracy, w ten 

sposób pomijane jest 

znaczne grono seniorów, 

którzy rynek pracy już 

opuścili, lecz nadal 

powinni być częścią 

społeczności lokalnej 

(Rymsza, 2016). 

Brakuje przypisu do publikacji 

prof. Rymszy na którą 

powołuje się autor tego 

fragmentu Strategii. 

T  

Rymsza M., Niepełnosprawny 

jako aktywny obywatel – 

problematyka integracji 

społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w Polsce, 

Łódź, 2016 

99. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Struktura wykształcenia 

na podstawie danych z 

2014r.  

wszyscy mieszkańcy 

Polski >13 lat 33.012.300 

osób 

osoby z 

niepełnosprawnościami > 

15 lat 4.693.900 osób 

(14,5%) 

Zapis nietypowy jak na tekst 

pisany. Należy podać źródło 

informacji i nie dopisywać w 

wartościach sztucznych zer. 

TM 

Źródło podane jest pod 

tabelą. Zmieniono układ 

zapisu. 
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100. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Tabela 25. Uzupełnić tytuł tabeli. N Jak uwaga nr 99  

101. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

W 2018 r. wg danych 

MEN Systemu Informacji 

Oświatowej, 

udostępnionych przez US 

we Wrocławiu, w 

województwie 

dolnośląskim uczyło się w 

szkołach podstawowych 

różnego typu 8.135 

uczniów 

niepełnosprawnych, w 

gimnazjach różnego typu 

1.329 uczniów 

niepełnosprawnych, w 

szkołach 

ponadgimnazjalnych i 

policealnych różnego 

typu 3.223 uczniów 

niepełnosprawnych. Do 

przedszkoli różnego typu 

uczęszczało 1.922 dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

1. Przypuszczam, że 

dane MEN odnoszą 

się do konkretnego 

roku szkolnego. W 

tym przypadku 

powinno być: 

2017/2018 lub 

2011/2019.  

2. Wydaje się, że 

powinno być 

„uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi”; 

wówczas wartości 

powinny być nieco 

inne: 

szkoły podstawowe – 

8187 

gimnazja – 132 

ponadgimnazjalne i 

policealne – 2411. 

3. Brakuje przypisu do 

tego akapitu. 

 

TM 

Źródło danych wskazane 

jest w tekście. Były to 

luźne tabele przekazane 

przez US we Wrocławiu. 

Zmodyfikowano zapis 

W roku szkolnym 2018/2019 

(…) 



106 

 

 

102. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Na uczelniach 

dolnośląskich w 2018r. 

studiowało 120.057 osób, 

w tym 1.821 osób z 

niepełnosprawnościami, 

co stanowiło 1,5% ogółu 

studiujących. Studia 

ukończyły 30.373 osoby, 

w tym 574 osoby 

posiadające różne 

niepełnosprawności, co 

stanowiło 1,9% ogółu 

absolwentów. 

Uwaga jak wyżej; rok 

akademicki 207/2018 czy 

2018/2019? 

Również brakuje przypisu do 

przytoczonych danych. 

TM 
W tekście wskazane jest 

źródło danych 

Według danych 

udostępnionych przez US we 

Wrocławiu na uczelniach 

dolnośląskich na 31.12.2018 

r. studiowało 120 057 osób, 

w tym 1 821 osób z 

niepełnosprawnościami, co 

stanowiło 1,5% ogółu 

studiujących. W okresie od 

1.12.2017 r. do 31.12.2018 r. 

studia ukończyły 30 373 

osoby, w tym 574 osoby 

posiadające różne 

niepełnosprawności, co 

stanowiło 1,9% ogółu 

absolwentów. 

103. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Według danych z Badania 

Aktywności Ekonomicznej 

Ludności wskaźnik 

zatrudnienia w IV 

kwartale 2016 roku wśród 

osób niepełnosprawnych 

wynosił 14,1%, 

współczynnik aktywności 

zawodowej – 15,7%46. 

1. Brak informacji, czy 

dane dotyczą Polski 

czy województwa 

dolnośląskiego? 

2. Dostępne są bardziej 

aktualne dane, z 

których wynika, że w 

województwie 

dolnośląskim 

T  

Według danych GUS, Banku 

danych lokalnych, Rynek 

pracy, Aktywność 

ekonomiczna ludności (dane 

średnioroczne), wskaźniki 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w wieku 

16 lat i więcej w latach 2016 
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wskaźnik zatrudnienia 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

w wieku 16-64 lata w 

IV kw. 2020 r. wynosił 

37,6%, przed rokiem - 

19,4% (GUS, BAEL) 

– 2020 przedstawiają się 

następująco: (…) 

Z przedstawionych danych 

wynika, że na obszarze 

Dolnego Śląska wskaźniki 

zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami są 

nieco lepsze w porównaniu z 

obszarem całej Polski. Choć 

nadal niezadowalające. 

 

104. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Dominującą formą 

zatrudnienia wśród osób 

objętych badaniem jest 

umowa o pracę (75%). 

Dotyczy całego akapitu, który 

zaczyna się od zacytowanego 

zdania. Dysponujemy bardziej 

aktualnymi raportami nt. 

sytuacji osób z 

niepełnosprawnością na rynku 

pracy. Raporty te dotyczą 

Dolnego Śląska i to jest kolejny 

ich atut:  

http://www.dwup.pl/Statystyk

i-rynku-pracy/ 

N 

W opinii autora w tym 

zakresie dane zachowują 

pewną stałość 

 

105. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Według GUS BAEL 2014 

wskaźnik zatrudnienia 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

grupie wiekowej 16 lat i 

więcej wyniósł 14,8%, 

stopa bezrobocia 14,8%, 

współczynnik aktywności 

zawodowej wyniósł 

17,4%. Natomiast w 

1. Brak informacji, czy 

dane dotyczą Polski 

czy województwa 

dolnośląskiego? 

2. Dane należy 

zaktualizować, j.w. 

 

T Jak w uwadze nr 103  

http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/
http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/
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wieku produkcyjnym 

wskaźnik zatrudnienia 

osób z 

niepełnosprawnościami 

wyniósł 23%, stopa 

bezrobocia 16,1%, 

współczynnik aktywności 

zawodowej 27,1% (i 

kolejny akapit) 

106. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

PROFILAKTYKA I 

ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

W całym podrozdziale 

zupełnie pominięto 

kwestię uzależnieniach 

behawioralnych. 

Włączenie tematu uzależnień 

od komputera, Internetu, 

hazardu, telefonu 

komórkowego, itp. do 

diagnozy sytuacji w obszarze 

uzależnień.  

T 
Diagnoza została 

uzupełniona  

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów 

uzależnień” 

Sekcja „Problem uzależnień 

behawioralnych” 

107. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

ZDROWIE PSYCHICZNE 

DOLNOŚLĄZAKÓW 

W całym podrozdziale 

niewiele jest o wpływie 

pandemii na zdrowie 

psychiczne, zwłaszcza na 

zdrowie psychiczne 

młodego człowieka. 

W dużym skrócie opisano, 

że brakuje miejsca do 

leczenia młodzieży z 

problemami 

psychicznymi, ale nie 

brakuje rozwiązań i 

pomysłów. 

W analizie SWOT pojawiły 

się jedynie drobne 

odniesienia do tego 

Proponuję szersze podjęcie 

tego tematu tak w części 

diagnostycznej Strategii, jak w 

analizie SWOT, celach i 

działaniach. 

N 

W Regionalnym 

Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na 

lata 2021-2027 zostało 

ujęte zagadnienie 

funkcjonowania 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej na Dolnym 

Śląsku w odniesieniu do 

epidemii COVID-19. 
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szerokiego i bardzo 

aktualnego zagadnienia. 

108. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

CAŁY DOKUMENT 

Brakuje strategii i celów 

dla młodzieży. W żadnym 

miejscu nie poświęcono 

miejsca dla młodego 

pokolenia (np. tworzenia 

perspektyw na rynku 

pracy, realizacji 

projektów społecznych 

itp.). 

 N 

Dzieci i młodzież mogą 

być bezpośrednimi lub 

pośrednimi 

twórcami/uczestnikami/o

dbiorcami działań 

zwłaszcza w odniesieniu 

do następujących Celów 

Strategicznych:  

1. Budowa potencjału 

rodziny dolnośląskiej 

2. Rozwój sprzyjający 

wykorzystaniu zasobów 

na rynku pracy 

4. Znoszenie nierówności 

wynikających ze 

zróżnicowanego dostępu 

do edukacji i różnic w 

kapitale społecznym 

poprzez diagnozę i 

realizację projektów oraz 

wsparcie systemowe 

5. Wzmocnienie 

regionalnego kapitału 

ludzkiego i społecznego 
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8. Wzmocnienie 

autonomii i prawa do 

samostanowienia osób z 

niepełnosprawnościami 

9. Zapewnienie osobom z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich 

potrzeb 

10. Integracja na rzecz 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów uzależnień 

11. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 

Dodatkowym 

argumentem 

przemawiającym za 

faktem, iż dzieci i 

młodzież zostały ujęte 

jako podmiot działań 

strategicznych DSIS na 

lata 2021-2030 jest 

czynny udział w 

konsultacjach 

Młodzieżowej Rady 

Powiatu Wołowskiego, 

która nie sygnalizowała 

braku istotnych 

zagadnień dotyczących 
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dzieci i młodzieży, 

odnosząc się do 

konkretnych zapisów DSIS 

na lata 2021-2030.   

109. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT sprawia 

wrażenie chaotycznej, a 

przez to mało czytelnej.  

Proponuję przygotowanie 

analizy SWOT z podziałem na 

obszary, jakie zostały 

zdiagnozowane w Strategii i 

zgodnie z kolejnością 

poszczególnych obszarów.  

T 
Uporządkowano analizę 

SWOT 
 

110. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Analiza SWOT 

W mocnych stronach 

czytamy: 

„duża ilość potencjalnych 

źródeł finansowania usług 

w zakresie wspomagania 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu; w 

słabych „niewystarczająca 

ilość środków oraz 

redukcja źródeł 

finansowania usług w 

zakresie wspomagania 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu”. 

 

Wydaje się, że jest tu jakaś 

sprzeczność. Trudno ją 

zweryfikować, ponieważ z 

diagnozie sytuacji nie ma 

informacji na temat wielkości 

świadczonych usług na rzecz 

niezależnego życia oraz źródeł 

ich finansowania.  

TM 

Modyfikacja zapisu po 

stronie mocnej i słabej. 

Sprzeczności nie ma, 

ponieważ nie ma 

zapewnionej stałości 

potencjalnych źródeł. 

kilka potencjalnych źródeł 

finansowania usług w 

zakresie wspomagania osób z 

niepełnosprawnościami w ich 

niezależnym życiu 

 

niewystarczająca ilość 

środków oraz zagrożenie 

redukcji źródeł finansowania 

usług w zakresie 

wspomagania osób z 

niepełnosprawnościami w ich 

niezależnym życiu 
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111. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Analiza SWOT 

obawa przed 

konsekwencjami 

niezależnego życia przez 

osoby z 

niepełnosprawnościami 

(bierna i roszczeniowa 

postawa osób z 

niepełnosprawnościami) 

Skąd takie wnioski? Potrzebne 

jest odniesienie w diagnozie 

wraz z przypisem. 

N 

Informacje przekazywane 

ze środowiska i od 

organizacji 

pozarządowych 

 

112. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Analiza SWOT 

nadopiekuńcza postawa 

otoczenia osób z 

niepełnosprawnościami 

ograniczająca ich 

autonomię 

Skąd takie wnioski? Potrzebne 

jest odniesienie w diagnozie 

wraz z przypisem. 

N 

Informacje przekazywane 

ze środowiska i od 

organizacji 

pozarządowych 

 

113. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

Analiza SWOT 

 duży udział 

organizacji 

pozarządowych, 

które w wyniku 

pandemii 

zawiesiły całość 

lub większość 

dotychczasowyc

h działań 

 brak możliwości 

realizacji 

wskutek 

pandemii już 

rozpoczętych 

zadań, problemy 

z dotrzymaniem 

harmonogramó

Skąd takie wnioski? Potrzebne 

jest odniesienie w diagnozie 

wraz z przypisem. 

T 

Są to informacje 

przekazywane przez 

organizacje pozarządowe, 

m.in. przez DFOP oraz 

członków Dolnośląskiej 

Rady Działalności Pożytku 

Publicznego będących 

przedstawicielami 

organizacji 

pozarządowych. 

Informacja uzupełniona 

została również o dane z 

GUS-u oraz raportu 

Stowarzyszenia 

Klon/Jawor 

Rozdział Diagnoza  

Podrozdział „Organizacje 

pozarządowe – zarys 

sektora” 
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w działań i 

zapewnieniem 

ciągłości usług 

świadczonych na 

rzecz swoich 

beneficjentów 

114. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

CELE DSIS 

Widać wyraźną 

dysproporcję celów 

odnoszących się do osób 

starszych (7 celów) i do 

osób z 

niepełnosprawnością (2 

cele).  

Nie chodzi o to, aby liczba 

celów była jednakowa, ale o ile 

w pierwszym przypadku cele 

rozpisane są dość szczegółowo, 

o tyle w przypadku działań na 

rzecz osób z 

niepełnosprawnością cele są 

bardzo ogólne i nie wynikają z 

diagnozy. Brakuje celów w 

zakresie: 

1. wspierania działań na 

rzecz aktywizacji 

zawodowej osób z 

niepełnosprawnością 

(w działaniach mamy 

wskazanie tylko na 

działania w 

kontekście ekonomii 

społecznej; str.125) 

2. wdrażania i 

upowszechnianie 

dostępności 

przestrzeni i usług w 

duchu art. 9 KPON 

oraz ustaw tzw. 

Pkt 1 – N 

Pkt 2 - N 

Pkt 3 - N 

Pkt 1 i 2 – w ramach 

celów operacyjnych 8.1 i 

8.2 znajdują się rodzaje 

działań wspierające 

aktywizację zawodową i 

wdrażające dostępność 

przestrzeni i usług. 

Diagnoza została 

uzupełniona o stosowne 

informacje. 

 

Pkt 3 - Z uwagi na brak 

możliwości odniesienia 

się do treści projektu 

Krajowego Programu 

Deinstytucjonalizacji (nie 

został jeszcze 

opublikowany) nie ma 

podstaw do deklarowania 

w tej chwili w DSIS na lata 

2021-2030 konieczności 

sporządzania 

wojewódzkich bądź 

lokalnych programów 

deinstytucjonalizacji, a 
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dostępnościowych, 

które są 

obowiązkowe dla 

podmiotów 

publicznych, a 

pośrednio również 

dla organizacji 

pozarządowych i 

przedsiębiorców 

realizujących zadania 

publiczne (częściowo 

znajduje się w 

działaniach, ale w 

bardzo ograniczonym 

zakresie; str.131); 

3. opracowania 

strategii/programu i 

wdrożenia założeń 

deinstytucjonalizacji 

systemu wsparcia nie 

tylko osób z 

niepełnosprawnością, 

ale również seniorów, 

osób z 

doświadczeniem 

kryzysu psychicznego 

czy osób 

bezdomnych. 

także wiązania możliwości 

działań z istnieniem 

takiego regionalnego 

dokumentu. 
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115. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DSIS Źródło wskaźnika 

proponuję zapis: Źródło 

weryfikacji wskaźnika  

 

T  Źródło weryfikacji wskaźnika 

116. 

DOLNOŚLĄSKA 

RADA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

WSKAŹNIKI REALIZACJI DSIS 

Wskaźnik zatrudnienia 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

wieku 16 lat i więcej – 

25% 

Już teraz, zgodnie z danymi 

GUS BAEL wskaźnik ten jest 

wyższy niż 25% (dane GUS, 

BAEL za IV kw 2020). Konieczna 

jest zmiana tego wskaźnika. 

N 

Uzupełniono diagnozę o 

stosowną informację za 

lata 2016 – 2020, 

informacja oparta na 

danych GUS BDL tego nie 

potwierdza. Wskaźnik za 

2020 r. wynosi 19,9% 

 

117. 

 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

Diagnoza społeczna. 

 

Dane zawarte w tabelach 

i wykresach zawierają 

informację ogólną, nie są 

wyodrębnione dane na 

temat seniorów. 

Wyodrębnienie danych 

dotyczących seniorów. 

 

 

 

N 

DSIS na lata 2021-2030 

jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym SRWD 

2030 z obszaru pomocy i 

integracji społecznej, 

odnoszącym się do kilku 

istotnych obszarów życia 

społecznego. 

Problematyka starzenia 

się społeczeństwa i 

kondycja życiowa 

seniorów jest jednym z 

obszarów, w związku z 

tym nie poświęcono jej 

całości diagnozy, lecz 

wyodrębniony jej 

fragment p. „Kondycja 

 



116 

 

życiowa osób starszych”. 

Dodatkowym, lecz 

istotnym problemem, jest 

ograniczona dostępność 

danych statystycznych, 

umożliwiających 

dokonanie diagnozy w 

tym obszarze w sposób 

kompleksowy i rzetelny. 

Niestety wiele danych nie 

uwzględnia wieku jako 

kategorii analitycznej, 

stąd jedynie w sposób 

pośredni, przybliżony, 

zagadnienia te opisują 

sytuację seniorów w 

województwie 

dolnośląskim. Posiadając 

wiedzę, pochodzącą od 

lokalnych JST, które 

wskazują na powiązanie 

rosnącej liczby niektórych 

świadczeń z systemu 

pomocy społecznej z 

procesem starzenia się 

społeczeństwa, 

postanowiono statystyki 

te włączyć do obszaru 

„Kondycja życiowa osób 

starszych”, ze 

świadomością, że opisują 

one zagadnienie w 
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sposób pośredni. Nie 

pozwalają na precyzyjne 

określenie liczby osób 

starszych korzystających z 

danego świadczenia, ale 

wskazują na aktualny i 

przyszły trend w tym 

obszarze. Innym 

rozwiązaniem byłoby 

zrezygnowanie z analityki 

w tym zakresie, jednakże 

taki zabieg zubażałby 

wiedzę na temat 

aktualnych i przyszłych 

zagadnień powiązanych z 

procesem starzenia się 

społeczeństwa.  

118. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

Diagnoza społeczna. 

 

-Kondycja życiowa osób 

starszych 

Podtytuł: „Kondycja 

życiowa osób starszych” 

zawiera informacje w 

odniesieniu do  

danych statystycznych nt. 

rodzin emerytów i 

rencistów korzystających 

z pomocy społecznej, 

powodów korzystania, 

korzystania z DPS, usług 

opiekuńczych oraz 

aktywności seniorów. 

 

Skoro wyodrębnia się 

kategorie społeczną osób 

starszych w diagnozie 

społecznej to treść powinna 

zawierać wszystkie elementy 

kondycji życiowej. 

TM 

Dodano element 

diagnozy kondycji osób 

starszych w 

województwie 

dolnośląskim pt. Wybrane 

aspekty sytuacji 

zawodowej, materialnej i 

zdrowotnej dolnośląskich 

seniorów. Do diagnozy w 

tym obszarze dodano 

również informację nt. 

wpływu pandemii Covid-

19 na sytuację seniorów. 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział „Kondycja 

życiowa osób starszych” 

Sekcje: 

„Wybrane aspekty sytuacji 

zawodowej, materialnej i 

zdrowotnej dolnośląskich 

seniorów” 

„Korzystanie z pomocy 

społecznej” 

„Aktywność seniorów” 

„Wpływ pandemii Covid-19 

na sytuację osób starszych” 
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119. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

Diagnoza społeczna 

-Kondycja życiowa osób 

starszych 

Źródło: Sprawozdania 

MRPiPS-03 – 

Sprawozdanie roczne z 

udzielonych świadczeń 

pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i 

usługach za 2019r. 

 

Źródło: Sprawozdania 

MRPiPS-03 – 

Sprawozdanie roczne z 

udzielonych świadczeń 

pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i 

usługach za rok 2010, 

2015 i 2019 

 

Czy dane są ogólne czy dotyczą 

osób starszych? 

TM 

Dane są ogólne, brak 

możliwości 

wyodrębnienia kategorii 

ze względu na wiek.  

Tabele nr 16 i 21 zostały z 

tej części Diagnozy 

usunięte.  

 

120. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

Wskaźniki  

realizacji DSIS 

Niektóre wskaźniki  maja 

charakter ilościowy, np. 1, 

2, 22 

Wskaźniki  ilościowe obrazują 

stan realizacji zadań, nie 

zawierają informacji o efektach 

tych działań, uwzględnić 

wskaźniki jakościowe. 

N 

DSIS na lata 2021-2030 

jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym SRWD 

2030, wskaźniki w DSIS na 

lata 2021-2030 mają 

charakter ilościowy – 

analogicznie jak wskaźniki 

SRWD 2030 

 

121. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

UWAGA OGÓLNA  

.Monitoring i ewaluacja 

przewiduje jako główne 

narzędzia i źródło informacji 

materiał sprawozdawczy 

opisujący zakres i charakter 

działań zrealizowanych w 

obszarze objętym celami DSIS. 

N 

DSIS na lata 2021-2030 

jest dokumentem 

operacyjno-

wdrożeniowym SRWD 

2030, zasady 

prowadzenia monitoringu 

i ewaluacji DSIS na lata 
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Takie informacje są raczej 

inwentaryzacją dział Ań, nie 

odnoszą się do uzyskanych 

efektów. Celem skuteczności 

jest nie stopień realizacji 

przyjętych zadań(ilościowy) ale 

zakres ich społecznej 

przydatności, ich wpływ na 

poprawę życia społeczeństwa 

2021-2030 określono w 

relacji do zasad ujętych w 

SRWD 2030 

122. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

UWAGA OGÓLNA  

Cele DSIS zawierają cel 

strategiczny, cele operacyjne i 

rodzaje działań.  Wydaje się, że 

ubogacenie strategii o 

wskazanie konkretnych 

programów, projektów, 

określenie perspektywy 

czasowej ( może i posiadanych 

zasobów finansowych), może 

zwiększyć  efektywność 

działań, współdziałanie i 

koordynację realizacji Strategii 

a tym samym osiągnięcie 

głównego  celu Strategii. 

N 

W rozdziale „Zasady 

realizacji Dolnośląskiej 

Strategii Integracji 

Społecznej na lata 2021-

2030” w podrozdziale 

„System wdrażania” 

wykazano programy 

wojewódzkie, projekty i 

działania strategiczne, 

które służyć będą 

realizacji założeń 

strategicznych DSIS na 

lata 2021-2030, 

perspektywa czasowa 

określona została w tytule 

dokumentu (lata 2021-

2030), ramy finansowe 

określone (na tyle na ile 

było to możliwe) zostały 

w rozdziale „Ramy 

finansowe”.   
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123. 

DOLNOŚLĄSKA 

SPOŁECZNA RADA 

SENIORALNA 

UWAGA OGÓLNA  

W poprzedniej Strategii 2014-

2020 były wymienione 

programy do realizacji, które 

były w przygotowaniu, nie są 

ujęte w obecnym projekcie. 

Dobrą propozycją do 

uwzględnienia w projekcie 

Strategii jest dokument 

Polityka społeczna wobec osób 

starszych 2030 

Bezpieczeństwo- 

Uczestnictwo- Solidarność. 

T/N 

W DSIS na lata 2021-2030 

określone zostały główne 

programy wojewódzkie, 

projekty i działania 

strategiczne służące 

realizacji zapisów 

strategicznych DSIS na 

lata 2021-2030 w kolejnej 

perspektywie czasowej – 

lata 2021-2030. Zestaw 

ten powstał w 

odniesieniu do 

aktualnych wymogów 

formalnoprawnych oraz 

możliwości Samorządu 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

Oczywiście nie jest to 

katalog zamknięty, w 

przypadku zmian 

uwarunkowań 

formalnoprawnych lub 

pojawienia się istotnych  

potrzeb w tym zakresie, 

zestaw ten będzie mógł 

ulec modyfikacji lub 

poszerzeniu.  

Programy, projekty i 

działania strategiczne 

wskazane w module 

wdrożeniowym DSIS na 

lata 2021-2030 są 
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wyłącznie 

przedsięwzięciami 

Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego, nie ma 

możliwości ujęcia tu 

dokumentów 

opracowanych na innych 

(lokalnych lub 

centralnych) poziomach 

administracji publicznej. 

Tym niemniej wskazany 

dokument pt. „Polityka 

społeczna wobec osób 

starszych 2030 

Bezpieczeństwo- 

Uczestnictwo- 

Solidarność” stanowił 

jeden z punktów 

odniesienia przy 

formułowaniu celów 

strategicznych i 

operacyjnych na rzecz 

seniorów. 

124. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

INTEGRACJA SPOŁECZNA W 

EDUKACJI – OD 

NIERÓWNOŚCI KU 

EGALITARNOŚCI 

Uwagi ogólne do całości: 

 Styl 

niedostosowany 

do rodzaju 

dokumentu 

 Wiele 

potocznych 

sformułowań 

(str. 42 

 TM  

Działania podejmowane są tu 

i teraz, co w efekcie przynosi 

sporo strat. W ten sposób 

nauczyciele otrzymują 

niedostateczną ilość szkoleń 

w zakresie kompetencji 

społecznych, przez co nawet 

widząc, że z uczniami dzieje 

się coś złego, nie potrafią 
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„nauczyciele 

miotają się”) i 

tez bez podania 

źródeł danych 

 Nieobiektywne 

sądy i opinie, 

tezy, które nie 

wynikają z 

procesu 

myślowego i sa 

niezrozumiałe 

niepoparte 

argumentami 

(str. 42 „dzieci 

zamykają się w 

enklawach”) 

 Błędy rzeczowe, 

nieprawdziwe 

informacje i 

uogólnienia 

(strony 39-42) 

 Niestaranność 

redakcyjna – 

bardzo liczne 

błędy 

interpunkcyjne, 

utrudniające 

zrozumienie 

całości 

tworzyć i wdrażać narzędzi 

pomocowych, próbują 

znaleźć połączenie pomiędzy 

systemami: pomocy 

społecznej, opieki 

zdrowotnej, wymiaru 

sprawiedliwości a 

rozporządzeniem o pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 
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125. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Odbywa się to już na 

etapie kształcenia 

najmłodszych dzieci, od 

początku ścieżki 

nauczania systemowego 

(przedszkole, zerówka), 

poprzez etap edukacji 

obowiązkowej, aż do 

wieku senioralnego. 

Odbywa się to już na etapie 

kształcenia najmłodszych 

dzieci, od początku ścieżki 

nauczania systemowego, 

poprzez etap edukacji 

obowiązkowej, aż do wieku 

senioralnego. 

T  

Odbywa się to już na etapie 

kształcenia najmłodszych 

dzieci, od początku ścieżki 

nauczania systemowego, 

poprzez etap edukacji 

obowiązkowej, aż do wieku 

senioralnego. 

126. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Nie sposób pominąć stale 

podnoszone ceny za 

usługi przedszkolne w 

sektorze publicznym, jak i 

prywatnym. 

Do usunięcia TM  

Należy zwrócić uwagę na 

tendencję do wzrostu cen za 

zajęcia dodatkowe, w ramach 

zajęć z edukacji 

przedszkolnej, takich jak: 

języki obce, basen, taniec, 

rytmika. 

127. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

W przedszkolu nie ma 

znaczenia, jaki status 

majątkowy mają rodzice 

dzieci, w przeciwieństwie 

do dalszych etapów 

edukacyjnych.  

Do usunięcia T 

Usunięto w całości 

(uznano za mało istotne 

dla skali ogólności 

dokumentu) 

 

128. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

W tym przypadku 

nierówności uwidaczniają 

się jeszcze bardziej, gdyż 

dostęp do przedszkoli 

specjalistycznych oraz 

oferty zajęć 

rehabilitacyjnych, 

dodatkowych oraz zajęć 

dla dzieci wybitnie 

Do usunięcia TM  

W tym przypadku 

nierówności uwidaczniają się 

jeszcze bardziej, gdyż dostęp 

do specjalistów, 

rehabilitantów, wielu 

dodatkowych form zajęć, w 

tym tych dla dzieci wybitnie 

uzdolnionych, jest 



124 

 

uzdolnionych, oferują 

tylko duże ośrodki 

miejskie. 

zdecydowanie łatwiejszy w 

dużych ośrodkach miejskich 

129. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Szkoła ma być miejscem 

realizacji usługi 

edukacyjnej. 

Do usunięcia TM  

Zgodnie z oczekiwaniem 

wielu rodziców i opiekunów 

szkoła  powinna być 

miejscem realizacji usługi 

edukacyjnej. Bardzo istotne, 

jak wynika z wielu badań, jest 

przywrócenie równowagi 

między przewartościowanym 

nauczaniem a 

niedowartościowanym 

wychowaniem uzupełnianym 

o profilaktykę, nie powinno 

ono mieć więc charakteru 

tymczasowego, lecz powinno 

pozostać w systemie edukacji 

jako trwała zmiana. 

130. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

W ten sposób nauczyciele 

nie otrzymują szkoleń w 

zakresie kompetencji 

społecznych, przez co 

nawet jak widzą, że z 

uczniami dzieje się coś 

złego, nie potrafią 

tworzyć i wdrażać 

narzędzi pomocowych, 

finalnie miotając się 

między systemami: opieki 

społecznej, opieki 

Do usunięcia TM  

Działania podejmowane są tu 

i teraz, co w efekcie przynosi 

sporo strat. W ten sposób 

nauczyciele otrzymują 

niedostateczną ilość szkoleń 

w zakresie kompetencji 

społecznych, przez co nawet 

widząc, że z uczniami dzieje 

się coś złego, nie potrafią 

tworzyć i wdrażać narzędzi 

pomocowych, próbują 

znaleźć połączenie pomiędzy 
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zdrowotnej, wymiaru 

sprawiedliwości a 

rozporządzeniem o 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Są to 

działania nieefektywne, 

burzące etos nauczyciela, 

prestiż zawodu oraz 

niszczące system 

edukacji, jako relatywnie 

niewydolny w tym 

zakresie. 

systemami: opieki 

społecznej, opieki 

zdrowotnej, wymiaru 

sprawiedliwości a 

rozporządzeniem o pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

131. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Zwłaszcza w przypadku 

uczniów, którzy 

wymagają 

wysokospecjalistycznej 

pomocy, a kierowanie ich 

do zespołów 

integracyjnych, sprzyja 

wykluczaniu a nie 

integracji z pozostałymi 

uczniami oraz 

społeczeństwem. 

Do usunięcia TM  

Zwłaszcza w przypadku 

uczniów, którzy wymagają 

wysokospecjalistycznej 

pomocy, kierowanie do 

zespołów integracyjnych, bez 

uprzedniego przygotowania 

zespołu klasowego oraz 

środowiska szkolnego, może 

sprzyjać wykluczaniu a nie 

integracji z pozostałymi 

uczniami oraz 

społeczeństwem. 

132. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Stwarza to sytuację, w 

której placówki 

specjalistyczne 

psychiatryczne, 

funkcjonują w 

przekonaniu, że 

uczniowie objęci opieką 

psychiatryczną, mają 

Do usunięcia TM  

Stwarza to sytuację, w której 

przedstawiciele placówek 

specjalistycznych, mają 

przekonanie, że uczniowie 

objęci opieką specjalistyczną, 

mają szansę na różne formy 

terapii oraz stałą opiekę 

psychologa, na terenie szkoły 
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szansę na formy terapii 

oraz stałą opiekę 

psychologa, na terenie 

szkoły powszechnej. 

Wielu spośród uczniów, 

którzy nie kwalifikują się 

do opieki psychiatrycznej 

na terenie szpitala, trafia 

do szkół rejonowych, do 

których również się nie 

kwalifikują pod względem 

funkcjonowania, 

stwarzania zagrożenia dla 

siebie i innych uczniów, 

nauczycieli oraz pod 

względem dostępności do 

pomocy terapeutycznej. 

Wielu z nich nie 

musiałaby trafiać do 

szpitali, ani do szkół 

ogólnodostępnych, gdyby 

istniały placówki 

pośrednie, łączące ze 

sobą edukację na 

poziomie szkoły 

powszechnej oraz terapię 

na poziomie szpitalnego 

oddziału 

psychiatrycznego. 

powszechnej. Wielu spośród 

uczniów, którzy nie 

kwalifikują się do opieki 

specjalistycznej, trafia do 

szkół rejonowych, do których 

również się nie kwalifikują 

pod względem 

funkcjonowania. Powoduje 

to zagrożenie dla innych 

uczniów i nauczycieli. Wielu z 

pośród nich, nie musiałoby 

trafiać do placówek 

specjalistycznych, ani do 

szkół ogólnodostępnych, 

gdyby istniały placówki 

pośrednie, łączące ze sobą 

edukację na poziomie szkoły 

powszechnej oraz terapię na 

poziomie wysoko 

wyspecjalizowanej placówki 

edukacyjnej, np.: szkoły 

specjalnej, terapeutycznej, 

placówki resocjalizacyjnej, 

szpitalnej. 
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133. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Niestety, w obecnej 

rzeczywistości, większość 

szkół po godz. 16:00 

przestaje funkcjonować. 

Do usunięcia TM  

Zatem, im więcej tego typu 

działań będzie realizowanych 

w szkole, tym większej liczbie 

uczniów uda się udzielić 

wsparcia w zakresie 

uzdolnień. Niestety, w 

obecnej rzeczywistości, 

większość szkół po godz. 

16:00 nie realizuje 

systemowych zajęć 

dodatkowych. 

134. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Nie sposób, analizując 

system edukacji w Polsce, 

nie nawiązać do 

elementów finansowania. 

Korzyści z finansowania 

można zbadać, zmierzyć, 

oszacować w 

perspektywie 

pokoleniowej, odnosząc 

do poziomu 

wykształcenia obywateli, 

wykonywanego zawodu, 

statusu społecznego i 

materialnego, oraz tzw. 

dobrostanu. Biorąc pod 

uwagę czynnik logiki w 

ekonomii, to 

powoływanie 

przejściowych placówek, 

między szkołą 

powszechną a placówką 

Cały fragment do zmiany TM  

To samo dotyczy wszystkich 

uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. W 

Województwie Dolnośląskim 

uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym w roku szkolnym 

2019/2020 było 1052, 

uczniów niedostosowanych 

325 a uczniów z 

niepełnosprawnościami 

sensorycznymi, ruchowymi, 

sprzężonymi, autyzmem i 

niepełnosprawnością 

intelektualną 13 973 osoby 

(Dane z Systemu Informacji 

Oświatowej 2019/2020) 
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specjalistyczną może być 

w perspektywie 

opłacalne. Wynika to z 

bardzo prostych 

mechanizmów zależności: 

uczeń z problemami 

psychiatrycznymi wcale 

nie musi od razu trafiać 

na oddział szpitalny, albo 

po diagnozie nie musi na 

nim długoterminowo 

przebywać. Mógłby 

trafiać do placówki 

terapeutycznej. 

Analogicznie, ten sam 

mechanizm można 

zastosować do uczniów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym. Zanim 

decyzją sądu zostaną 

umieszczeni w placówce 

typu MOS lub MOW, 

mogliby mieć ostatnią 

szansę w placówkach 

resocjalizacyjnych i 

wychowawczych typu 

dziennego wsparcia, gdzie 

podlegają kontroli, 

otrzymują pomoc 

terapeutyczną oraz co 

ważne, integrują się ze 



129 

 

środowiskiem lokalnym. 

Zatem systemowo, 

osiągany jest cel. 

Analizując teorie 

ekonomii społecznej 

dostrzegamy, że 

obecność uczniów, którzy 

tego nie wymagają, w 

placówkach 

psychiatrycznych lub 

resocjalizacyjnych, bo nie 

ma dla nich alternatywy, 

jest zaprzeczeniem teorii 

ekonomii społecznej i 

integracji. Ponadto, jak 

powszechnie wiadomo, 

pacjenci szpitali 

psychiatrycznych, jak 

również osoby 

podlegające pod system 

penitencjarny, są 

głównymi beneficjentami 

systemu pomocy 

społecznej a w 

konsekwencji również 

opieki zdrowotnej. 

Reasumując, błędne 

kwalifikowanie tych osób 

z powodu braku placówek 

pośrednich, naraża na 

dodatkowe koszty 

podatników, obciążając 
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inne systemy opieki, jest 

bezcelowe oraz sprzyja 

pogłębionym 

zaburzeniom i 

demoralizacji tych osób, a 

zarazem działa przeciwko 

społeczeństwu 

pogłębiając wykluczenie. 

135. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

EKONOMIA SPOŁECZNA I 

SOLIDARNA 

udział sektora non-profit 

w realizacji usług 

społecznych użyteczności 

publicznej jest 

niewystarczający 

Do usunięcia N 

Podtrzymujemy 

stanowisko, tj. „udział 

sektora non-profit w 

realizacji usług 

społecznych użyteczności 

publicznej jest 

niewystarczający”. 

W dokumencie pn. 

PAKIET REKOMENDACJI 

DOTYCZĄCY OBSZARU 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE 

DOLNOŚLĄSKIM za rok 

2020 (Wrocław 2021) 

przygotowanym w 

ramach projektu  

„Dolnośląska  Ekonomia 

Społeczna”, odnosimy się 

do obszaru udziału 

sektora ekonomii 

społecznej w realizacji 

usług użyteczności 

publicznej, w tym usług 

społecznych.  
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W części ww. dokumentu 

w obszarze tematycznym 

pn.   

 „Sektor ekonomii 

społecznej jako 

dostarczyciel usług 

społecznych”  znajduje się 

następujący opis 

problematyki obszaru: „ 

Ważną rolą  podmiotów 

ekonomii społecznej jest 

realizacja zadań 

publicznych, w tym zadań 

użyteczności publicznej w 

sferze usług społecznych. 

Wynika z to faktu, że 

jedną z cech PES jest 

działalność na rzecz dobra 

wspólnego, społeczności 

lokalnej oraz gotowość do 

rozwiązywania 

problemów zarówno 

wspólnot lokalnych, 

całych rodzin i osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - w tym osób 

niepełnosprawnych, 

niesamodzielnych i ich 

rodzin. Zgodnie z definicją 

usług społecznych 

przyjętą przez GUS w 
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publikacji „Rola sektora 

non-profit  w 

dostarczaniu usług 

społecznych w latach 

2014-2016” 7.06. 2018 r. 

B. Szatur-Jaworska, usługi 

społeczne: służą 

bezpośredniemu 

zaspokojeniu ludzkich 

potrzeb, a nie 

wytwarzaniu dóbr 

materialnych; adresatem 

usług są jednostki i 

rodziny, choć jakość i 

dostępność tych usług 

wpływa także na 

funkcjonowanie szerszych 

zbiorowości i grup 

społecznych; mogą być 

finansowane, 

organizowane i 

dostarczane zarówno 

przez instytucje 

publiczne, jak i 

niepubliczne; odbiorcy 

usług otrzymują je 

bezpłatnie albo za 

całkowitą lub częściową 

odpłatnością. 

Do analizowanych usług 

społecznych zaliczone 

zostały usługi świadczone 
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w ramach wymienionych 

kolejno dziedzin, które z 

jednej strony są 

regulowane w 

branżowych ustawach lub 

rozporządzeniach a z 

drugiej mieszczą się w 

zakresie przedmiotowym 

badań społecznych 

realizowanych przez 

polską statystykę 

publiczną:  pomoc 

społeczna i opieka nad 

dzieckiem,  integracja 

społecznozawodowa, 

ochrona zdrowia, 

edukacja, kultura, sport. 

Sytuacja demograficzna w 

Polsce wskazuję, że z 

każdym rokiem 

zapotrzebowanie na 

usługi społeczne będzie 

wzrastać. Wynika to 

zarówno z faktu 

starzejącego się 

społeczeństwa, ale też ze 

zmieniających się 

oczekiwań na nowe usługi 

społeczne, które będą 

odpowiadać na 

pojawiające się potrzeby i 

problemy.  Usługi 
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społeczne świadczone są 

przez wszystkie sektory 

gospodarki: publiczny, 

prywatny i non-profit. Ze 

względu na ogromne 

koszty świadczenia ww. 

usług należy założyć, że 

dążenie do obniżenia 

kosztów wpłynie na coraz 

większy udział w ich 

realizacji sektora 

obywatelskiego. Nie bez 

znaczenia jest również 

specyfika realizacji usług 

przez sektor obywatelski, 

który charakteryzuje się 

innowacyjnością i 

elastycznością w 

działaniu, nakierowanie 

na dostarczanie usług 

zaspokajających potrzeby 

ludności, które nie są 

dostrzegane przez 

administrację publiczną 

oraz świadczenie usług w 

formie 

niezinstytucjonalizowanej

. 

W 2016 r. w Polsce 

funkcjonowało 112,7 tys. 

placówek świadczących 

usługi społeczne w takich 
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obszarach jak: pomoc 

społeczna i opieka nad 

dzieckiem, integracja 

społeczno-zawodowa, 

ochrona zdrowia, 

edukacja, kultura i sport, 

z czego 1/5 tj. 24,2 tys. 

placówek prowadzona 

była i jest przez sektor-

profit w świadczeniu 

usług społecznych non-

profit . Największy udział 

sektora non-profit 

odnotowano w dziedzinie 

sportu (blisko 100%) w 

świadczeniu usług 

integracji społeczno-

zawodowej, blisko 2/3 to 

pomoc społeczna i opieka 

nad dzieckiem (27,6%, DŚ 

23,4%) oraz edukacja 

(10,6%, DŚ 10,8%). W 

latach 2014-2016 

odnotowano wzrost liczby 

placówek sektora non-

profit w dostarczaniu 

usług społecznych o 5,1%, 

ale już ich udział jedynie o 

0,7% (z 20,8% do 21,5%).  

Największą aktywność 

odnotowano w obszarze 

ochrony zdrowia – liczba 
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placówek wzrosła o 20%, 

w pozostałych obszarach 

utrzymała się na 

podobnym poziomie.  

Ze względu na charakter 

realizacji działań przez 

sektor non-profit nadal 

więcej jednostek oferuje 

niezinstytucjonalizowane 

usługi społeczne (27,9 

tys.) niż 

zinstytucjonalizowane 

(24,2 tys.). Świadczy to o 

dużym potencjale tego 

sektora, który w 

przyszłości może 

zwiększyć swój udział w 

sektorze usług 

społecznych.  

„Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia Solidarności 

Społecznej” (KPRES) w 

najbliższej perspektywie 

podkreśla - kluczową rolę 

PES jako dostarczyciela 

usług społecznych. 

Organy administracji 

samorządowej, 

przeznaczają na realizację 

tych zadań około 24% 
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budżetu JST i często 

zlecając je, preferują 

tryby, w których 

dominują podmioty 

nastawione na zysk.  

Z perspektywy KPRES 

wyzywaniem jest, ale 

równocześnie jednym z 

celów realizacji 

programu, stworzenie 

warunków, które pozwolą 

na większe włączenie PES 

w rynek usług 

społecznych użyteczności 

publicznej i zadań 

publicznych w zakresie 

rozwoju lokalnego. 

„Pozwoli to na 

zaspokajanie potrzeb 

wspólnot lokalnych i ich 

mieszkańców przy 

jednoczesnym 

wzmacnianiu PES 

realizujących funkcje 

reintegracyjne wobec 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym oraz 

przyczyniających się do 

tworzenia nowych miejsc 

pracy w społeczności 

lokalnej” .  



138 

 

Pomimo tego, że coraz 

więcej podmiotów 

ekonomii społecznej 

specjalizuje się w 

dostarczaniu usług 

społecznych i prowadzi 

taką działalność z 

powodzeniem, a kolejna 

część PES byłaby gotowa 

je świadczyć, to wciąż 

udział sektora non-profit 

w realizacji usług 

społecznych użyteczności 

publicznej jest 

niewystarczający. 

Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia Solidarności 

Społecznej KPRES 

rekomenduje częściowe 

przekierowanie 

pozostających w 

dyspozycji samorządu 

środków w taki sposób, 

aby usługi społeczne 

użyteczności publicznej w 

większym zakresie mogły 

być świadczone przez 

PES, co pozwoliłoby 

wykorzystać potencjał 

PES i stałoby się naturalną 
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przestrzenią dla ich 

funkcjonowania. 

Natomiast wydaje się, że 

jest to proces 

skomplikowany i 

długotrwały, ponieważ 

związany m.in. z 

deinstytucjonalizacją 

usług społecznych, 

profesjonalizacją i 

wzmocnieniem kapitału 

finansowego i 

technicznego PES oraz 

stworzeniem pozytywnej 

przestrzeni do współpracy 

w zakresie realizacji usług 

społecznych przez 

podmioty non-profit”. 

Opracowano również 

następujące 

rekomendacje w tym 

zakresie: „1. Podjęcie 

działań zmierzających do 

stworzenia warunków, 

które pozwolą na większe 

włączenie PES w rynek 

usług społecznych 

użyteczności publicznej i 

zadań publicznych w 

zakresie rozwoju 

lokalnego, co pozwoli na 

zaspokajanie potrzeb 
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wspólnot lokalnych i ich 

mieszkańców przy 

jednoczesnym 

wzmacnianiu PES 

realizujących funkcje 

reintegracyjne wobec 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym oraz 

przyczyniających się do 

tworzenia nowych miejsc 

pracy w społeczności 

lokalnej. 

2. Zaangażowanie OWES 

w tworzeniu PES 

nastawionych na 

świadczenie usług 

społecznych. Opcjonalnie 

wsparcie istniejących PES 

w ewentualnym 

przebranżowieniu lub 

rozwoju tego rodzaju 

gałęzi usług. 

3. Współpraca OWES z 

lokalnymi instytucjami 

pomocy i integracji 

społecznej, w celu 

identyfikacji potrzeb na 

świadczenie usług w tym 

obszarze- jako przyczynek 

do koncepcji, planów 

zagospodarowania tych 
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usług przez lokalną 

ekonomię społeczną. 

4. Kontynuacja 

upowszechnienia dobrych 

praktyk w zlecaniu usług 

społecznych sektorowi ES 

wśród samorządów 

(DOPS).  

5. W perspektywie 2021-

22 podjęcie tematyki roli 

CUS-ów/ 

deinstytucjonalizacji przez 

DOPS jako 

przygotowanie, wstępne 

rozeznanie wśród JST i 

PES do kolejnego projektu 

koordynacyjnego, w 

którym obszar ten będzie 

jednym z wiodących”.  

Zarówno dokument 

rządowy przyjęty przez 

Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej  tj. „ 

Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia Solidarności 

Społecznej”, jak i 

doświadczenia DOPS jako 

koordynatora ekonomii 

społecznej  w regionie 

dowodzą, że udział 
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sektora ekonomii 

społecznej w realizacji 

przedmiotowych usług 

jest niewystarczający i 

wymaga wzmocnienia. 

136. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Uwagi ogólne do całości: 

 Diagnoza 

wykonana dość 

pobieżnie: dane, 

do których się 

odwołuje, 

dotyczą całej 

Polski, brak 

odniesienia do 

realiów Dolnego 

Śląska 

 Użycie języka 

wykluczającego i 

stygmatyzująceg

o (upośledzenie, 

dysfunkcje) 

 Brak informacji o 

rodzajach 

wsparcia dla 

osób z 

niepełnosprawn

ościami i ich 

aktywizacji 

społecznej 

 Brak informacji o 

działaniach 

realizowanych 

 T 

Uzupełniono diagnozę o 

bardziej aktualne 

informacje również 

dotyczące Dolnego 

Śląska. 

Uzupełniono informacje o 

rodzajach wsparcia. 

Wprowadzono zmiany w 

nazewnictwie. 
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przez NGO na 

rzecz osób z 

niepełnosprawn

ościami 

 Brak informacji o 

aktywności 

społecznej osób 

z 

niepełnosprawn

ościami 

137. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Niepełnosprawność 

prawna – wynika z 

przepisów prawa. 

 TM 
Określenie zostało 

poprawione, rozwinięte 

Niepełnosprawność 

prawna – wynika z 

przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. (…) 

138. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Stopień 

niepełnosprawności 

określa się na podstawie 

przedłożonych orzeczeń 

lekarza orzecznika ZUS na 

potrzeby rentowe. 

Do usunięcia TM 
Informacja została 

skorygowana 

Orzekaniem o 

niepełnosprawności 

zajmuje się ZUS do celów 

rentowych. Orzekaniem o 

niepełnosprawności i o 

stopniu 

niepełnosprawności 

zajmują się powiatowe i 

wojewódzkie zespoły do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności. 
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139. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Należy podkreślić, że 

niepełnosprawność nie 

jest już rozumiana tylko 

jako skutek przebytej 

choroby czy urazu. Jest 

ona przede wszystkim 

rezultatem barier, na 

jakie napotyka w 

społeczeństwie osoba z 

niepełnosprawnością. 

Dodać przypis: według 

Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych 

N 

Jest to wskazane i 

wyjaśnione w tekście – 

odniesienie do Konwencji 

ONZ 

 

140. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

W opracowaniu 

wydzielono grupy osób 

uwzględniające 

następujące rodzaje 

dysfunkcji: osoby z 

dysfunkcją wzroku, osoby 

z dysfunkcją słuchu, 

osoby z dysfunkcją ruchu, 

osoby psychicznie chore 

oraz osoby z 

upośledzeniem 

umysłowym. 

W opracowaniu wydzielono 

grupy osób uwzględniające 

następujące rodzaje 

niepełnosprawności: osoby z 

niepełnosprawnością 

wzrokową, osoby z 

niepełnosprawnością 

słuchową, osoby z 

niepełnosprawnością ruchową, 

osoby psychicznie chore oraz 

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

T 

W całym tekście zostały 

zmienione wskazane 

określenia 

Rozdział Diagnoza 

Podrozdział 

„Niepełnosprawność” 

141. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Tabela 24. Ocena różnego 

rodzaju wsparcia pod 

kątem jego ważności dla 

sytuacji osoby 

niepełnosprawnej 

Dodać przypis albo 

wyjaśnienie, czy prezentowane 

dane dotyczą Polski, czy 

regionu 

T 

Było to ogólnopolskie 

badanie. 

Dodano w tytule tabeli 

(…) w Polsce 
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142. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Hierarchia ta w dużej 

mierze wynika jednak z 

faktu, że wśród 

niepełnosprawnych 

przeważają osoby z 

dysfunkcją ruchu, dla 

których rehabilitacja oraz 

dodatkowe usługi 

medyczne są bardzo 

ważne. Dla osób z 

upośledzeniem 

umysłowym oraz 

chorujących psychicznie 

najważniejsze jest 

wsparcie psychologiczne. 

Dla osób z dysfunkcja 

słuchu najistotniejsza jest 

natomiast pomoc 

finansowa, a dla osób z 

dysfunkcja wzroku 

dofinansowanie do 

zakupu sprzętu 

komputerowego. Część 

instrumentów jest 

szczególnie istotna tylko 

dla osób o określonym 

typie dysfunkcji np. 

pomoc asystenta oraz 

rehabilitacja społeczna 

dla osób z upośledzeniem 

umysłowym. Pomoc w 

uzyskaniu własnego 

Dodać: Jak wynika z 

prezentowanej tabeli, … 

Do zmiany również wszystkie 

wymienione tutaj „dysfunkcje” 

na „niepełnosprawności”. 

TM 

Wprowadzono zmiany w 

nazewnictwie w całym 

tekście 

Jak wynika z prezentowanej 

tabeli hierarchia ważności w 

dużej mierze wynika z faktu, 

że wśród badanych osób z 

niepełnosprawnością 

przeważają osoby z 

niepełnosprawnością 

ruchową 
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środka transportu jest 

ważna tylko dla osób z 

dysfunkcją ruchu 

natomiast 

dofinansowanie do 

likwidacji barier 

architektonicznych w 

domu/mieszkaniu dla 

osób z dysfunkcją ruchu i 

wzroku. Należy wskazać 

na cztery instrumenty, 

których ważność jest 

mniejsza w zasadzie dla 

wszystkich grup – są to 

pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy, udział w 

Zakładach Aktywności 

Zawodowej, usługi 

pielęgnacyjne oraz usługi 

dziennego domu pobytu. 

Za instrumenty ważne i 

uniwersalne należy uznać 

natomiast pomoc 

finansową, prawną i 

psychologiczną. 

143. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Ze wskazanego 

zestawienia ważności 

instrumentów należy 

wyłączyć osoby z 

dysfunkcjami 

psychicznymi, 

umysłowymi i 

Przypis, skąd pochodzą te 

dane. Do zmiany „dysfunkcje” 

na „niepełnosprawności” 

N 

Akapit wprost odnosi się 

do tabeli 24 sporządzonej 

na podstawie „Badań 

społecznych …” 
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intelektualnymi, które 

deklarują, iż chciałyby 

pracować, jednak często 

one i ich opiekunowie 

mają małą lub żadną 

wiedzę, co to są Zakłady 

Aktywności Zawodowej. 

Stąd wskazują na 

mniejszą ważność tego 

elementu. Gdy osoby te, 

mają doświadczenie z 

pracą stwierdzają, że 

lubią tego rodzaju 

aktywność. Jest to 

wskazanie do rozwijania 

tego typu aktywności i 

rehabilitacji zawodowej 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

144. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 
Cały podrozdział 

„Edukacja” 

Uzupełnić o dane dotyczące 

przedszkoli. Edukacja na 

poziomie wyższym opisana 

bardzo pobieżnie – nie ma np. 

informacji o sposobie 

wspierania studentów z 

niepełnosprawnościami na 

uczelniach (np. asystenturze), 

o dostępności 

architektonicznej uczelni 

wyższych.  

N 

Pewne elementy jednak 

są poruszone, natomiast 

asystentura dotyczy 

również studentów 
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145. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

W 2018 r. wg danych 

MEN Systemu Informacji 

Oświatowej, 

udostępnionych przez US 

we Wrocławiu, w 

województwie 

dolnośląskim uczyło się w 

szkołach podstawowych 

różnego typu 8.135 

uczniów 

niepełnosprawnych, w 

gimnazjach różnego typu 

1.329 uczniów 

niepełnosprawnych, w 

szkołach 

ponadgimnazjalnych i 

policealnych różnego 

typu 3.223 uczniów 

niepełnosprawnych. Do 

przedszkoli różnego typu 

uczęszczało 1.922 dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

Na uczelniach 

dolnośląskich w 2018r. 

studiowało 120.057 osób, 

w tym 1.821 osób z 

niepełnosprawnościami, 

co stanowiło 1,5% ogółu 

studiujących. Studia 

ukończyły 30.373 osoby, 

w tym 574 osoby 

posiadające różne 

Dodać: wnioski z tych danych 

płynące 
N 

Dane pokazane są na 

zasadzie informacji, jaka 

jest skala wielkości. 
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niepełnosprawności, co 

stanowiło 1,9% ogółu 

absolwentów. 

146. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

PROFILAKTYKA I 

ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

Wysoki wskaźnik dla 

naszego regionu nadal w 

znacznej mierze wynika z 

graniczenia z Republiką 

Czeską, posiadającą 

bardziej liberalną politykę 

narkotykową. 

Dodać przypis, skąd pochodzą 

te dane? Z jakiego okresu? 
T Przypis uzupełniono 

Wojewódzki Ośrodek Terapii 

Uzależnień i 

Współuzależnienia,  

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024, Wrocław, 

2021, s. 32 

 

147. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Do używania dopalaczy, 

chociaż raz w życiu, 

przyznało się 4,5% 

gimnazjalistów i 6,6% 

uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Odsetki aktualnych 

użytkowników są sporo 

niższe (wśród uczniów 

trzecich klas gimnazjów – 

3,7%, wśród uczniów 

drugich klas szkół 

ponadgimnazjalnych – 

5,0%). W czasie ostatnich 

30 dni po substancje te 

sięgało tylko 3,2% 

badanych z pierwszej 

grupy i 4,0% z drugiej 

grupy. 

Dodać przypis, skąd pochodzą 

te dane? Z jakiego okresu? 
T Przypis uzupełniono 

Wojewódzki Ośrodek Terapii 

Uzależnień i 

Współuzależnienia,  

Dolnośląski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na 

lata 2021-2024, Wrocław, 

2021, s. 27 
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148. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

SYSTEM WSPARCIA I 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

Powiększenie zasobu 

instytucjonalnego w 

pomocy społecznej – 

proces niezwykle istotny z 

punktu widzenia 

świadczenia usług 

społecznych, generuje 

wzrost zapotrzebowania 

finansowego, 

organizacyjnego i 

kadrowego związanego z 

tworzeniem i 

prowadzeniem placówek 

pomocy i wsparcia. W 

sytuacji, gdy wydatki 

związane z ich 

uruchomieniem i 

funkcjonowaniem są 

wysokie, jednostki 

samorządu terytorialnego 

mogą mieć trudności z 

wygospodarowaniem 

środków finansowych na 

ten cel wyłącznie w 

ramach zasobów 

własnych. Stąd też 

istnieje zagrożenie, iż 

niektóre z samorządów 

lokalnych, pomimo 

rozpoznanych potrzeb w 

tym zakresie, nie będą w 

stanie ich zaspokoić. 

Uzupełnić fragment o 

odniesienie do 

deinstytucjonalizacji.  

TM 

W tej części Strategii 

diagnoza (s. 107) wprost 

wskazuje na potrzebę 

wzmocnienia opieki 

środowiskowej, podając 

uzasadnienie wyboru 

takiego rozwiązania 

świadczenia usług 

społecznych.  

Dodatkowo fragment ten 

uzupełniono  informacją o 

wysokim priorytecie 

nadanym przez  KE 

usługom świadczonym w 

warunkach 

lokalnych/domowych, co 

znajdzie bezpośrednie 

odzwierciedlenie w 

możliwości 

współfinansowania 

projektów w tym zakresie 

z Funduszy Spójności w 

regionie  w latach 2021-

2027. 

Podobnie jak w latach 

ubiegłych, (…) obserwować 

można ukierunkowanie 

rozwoju na placówki 

świadczące usługi 

środowiskowe, będące 

alternatywą dla placówek 

stacjonarnych ze względów 

ekonomicznych (niższe koszty 

świadczenia usług), ale 

przede wszystkim ze 

względów społecznych – 

funkcjonowanie jednostki w 

społeczności lokalnej 

przeciwdziała negatywnym 

skutkom, takim jak izolacja, 

osamotnienie oraz 

instytucjonalizacja, będąca 

często udziałem osób 

przebywających w 

placówkach stacjonarnych. 

(…). Rozwój usług 

środowiskowych staje się 

również swoistego rodzaju 

koniecznością w obliczu 

negatywnych trendów 

demograficznych – rosnąca 

liczba osób starszych, 

wymagających wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

będzie systematycznie 

generować dodatkowe 
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Szansą w tym zakresie 

jest dla gmin i powiatów 

dolnośląskich możliwość 

skorzystania z 

dofinansowania działań 

infrastrukturalnych w 

obszarze pomocy i 

integracji społecznej ze 

środków Unii Europejskiej 

w ramach nowej 

perspektywy finansowej. 

Dynamiczny przyrost 

nowych inwestycji 

infrastrukturalnych 

świadczy o 

zaangażowaniu 

samorządów lokalnych w 

proces pozyskiwania 

środków finansowych z 

dostępnych źródeł, 

mobilizacji i inicjatywie 

związanej z 

wykorzystywaniem 

istniejących szans w tym 

zakresie. 

koszty z tym związane, a dla 

samorządów lokalnych w 

dłuższej perspektywie może 

być korzystniejsze pod 

względem finansowym 

wspieranie seniorów w ich 

środowisku zamieszkania, niż 

ponoszenie opłat za pobyt w 

placówce stacjonarnej.  

Inwestycje w jakość 

świadczonych usług 

społecznych, a także 

zwiększenie ich rozmiaru i 

przeniesienie na poziom 

lokalny, do środowiska, w 

którym żyje ich odbiorca, 

stanowią ważną oś działań 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zarówno w 

latach 2014-2020, jak i w 

nowej perspektywie 

finansowej 2021+. 

Deinstytucjonalizacja jest 

jednym z priorytetów polityki 

społecznej UE i do jej 

wdrażania zobowiązane są 

wszystkie kraje członkowskie. 

Przygotowanie krajowej 

strategii deinstytucjonalizacji 

stanowi wymóg konieczny do 

skorzystania ze środków 

Europejskiego Funduszu 
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Społecznego 2021–2027. Na 

jej podstawie sformułowana 

zostanie oferta działań 

wdrażanych na poziomie 

regionalnym. 

149. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Szansą w tym zakresie 

jest dla gmin i powiatów 

dolnośląskich możliwość 

skorzystania z 

dofinansowania działań 

infrastrukturalnych w 

obszarze pomocy i 

integracji społecznej ze 

środków Unii Europejskiej 

w ramach nowej 

perspektywy finansowej. 

Uzupełnić w odniesieniu do 

realnych możliwości, jakie dają 

środki UE. 

T  

Inwestycje w jakość 

świadczonych usług 

społecznych, a także 

zwiększenie ich rozmiaru i 

przeniesienie na poziom 

lokalny, do środowiska, w 

którym żyje ich odbiorca, 

stanowią ważną oś działań 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zarówno w 

latach 2014-2020, jak i w 

nowej perspektywie 

finansowej 2021+. 

Deinstytucjonalizacja jest 

jednym z priorytetów polityki 

społecznej UE i do jej 

wdrażania zobowiązane są 

wszystkie kraje członkowskie. 

Przygotowanie krajowej 

strategii deinstytucjonalizacji 

stanowi wymóg konieczny do 

skorzystania ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 2021–2027. Na 

jej podstawie sformułowana 

zostanie oferta działań 
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wdrażanych na poziomie 

regionalnym. 

150. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Najmniej liczną grupę 

pracowników pomocy 

społecznej stanowiły 

osoby zarządzające 

jednostkami pomocy 

społecznej – kierownicy i 

ich zastępcy. W 2019r. 

stanowili oni, podobnie 

jak w latach poprzednim, 

około 6% kadry pomocy 

społecznej (294 osoby). 

Usunąć lub uzupełnić o wnioski N 

Jest to informacja 

uzupełniająca do 

pozostałych informacji 

dotyczących kadry 

pomocy społecznej – bez 

tej informacji analiza 

kategorii zatrudnionych w 

ujęciu procentowym 

byłaby niepełna (wartość 

wszystkich kategorii nie 

sumowałaby się do 

100%). Nie wszystkie 

informacje zawarte w 

diagnozie muszą być 

opatrzone 

wnioskowaniem, niektóre 

stanowią element opisu, 

umożliwiający pełniejsze 

ukazanie zjawiska czy 

procesu.  

 

151. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

ANALIZA SWOT 

Uwaga ogólna:  

 analiza zawiera 

stwierdzenia 

oderwane od 

zaprezentowanej 

diagnozy, nie 

wiadomo, skąd 

się biorą 

niektóre 

 TM 

Analiza SWOT 

przygotowana została w 

odniesieniu do diagnozy 

oraz wiedzy i 

doświadczeń 

praktycznych podmiotów 

uczestniczących w 

przygotowaniu zapisów 

DSIS 2030. Nie wszystkie 
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wskazane mocne 

/ słabe strony 

oraz szanse / 

zagrożenia, np.:  

- niewystarczający rozwój 

usług środowiskowych,  

utrzymująca się na 

zbliżonym poziomie liczba 

lokalnych kampanii 

społecznych na rzecz 

kształtowania 

świadomości społecznej 

w odniesieniu do zjawiska 

przemocy w rodzinie,  

- duży potencjał i 

doświadczenie 

projektodawców w 

korzystaniu ze środków 

zewnętrznych (unijnych) 

w zakresie działań na 

rzecz aktywizacji 

społecznej i zawodowej 

osób wykluczonych oraz 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym,  

- rosnąca dostępność 

miejsc w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej i 

Środowiskowych Domach 

Samopomocy dla osób z 

stwierdzenia znajdują 

odzwierciedlenie w 

diagnozie, choćby ze 

względu na brak danych 

statystycznych lub ich 

rozproszenie, 

uniemożliwiające 

syntetyczne ujęcie 

danego zagadnienia. Np. z 

danych OZPS 

przygotowywanych 

corocznie przez 

poszczególne JST wynika, 

że wiele z nich aktywnie 

uczestniczy w 

pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków 

finansowych na realizację 

zadań, jednak 

nieprzystawalność 

metodologiczna tych 

danych uniemożliwia 

opracowanie analizy w 

tym zakresie.  

W odniesieniu do 

kondycji organizacji 

pozarządowych w okresie 

pandemii są to informacje 

przekazywane przez 

organizacje pozarządowe, 

m.in. przez DFOP oraz 

członków Dolnośląskiej 
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doświadczeniem choroby 

psychicznej,  

- znacząca pozycja 

Funduszy Europejskich w 

zakresie działań na rzecz 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób 

wykluczonych oraz 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym,  

- niska wycena świadczeń 

psychiatrycznych,  

mimo rozwoju 

społecznego i 

ekonomicznego, 

nierówna dostępność w 

województwie do oferty 

zajęć dodatkowych 

(popołudniowych) dla 

dzieci i młodzieży (duże 

miasta vs małe gminy i 

powiaty),   

- niewystarczająca liczba 

podmiotów świadczących 

usługi w zakresie 

wspomagania osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- duża ilość potencjalnych 

źródeł finansowania usług 

w zakresie wspomagania 

Rady Działalności Pożytku 

Publicznego będących 

przedstawicielami 

organizacji 

pozarządowych. 

Informacja diagnostyczna 

uzupełniona została 

również o dane z GUS-u 

oraz raportu 

Stowarzyszenie 

Klon/Jawor 

 

W odniesieniu do 

stwierdzeń: 

 niewystarczający 

rozwój usług 

środowiskowych – 

stwierdzenie wynika 

z diagnozy – jeśli 

wykazywane są 

osoby oczekujące na 

miejsce w ośrodku 

wsparcia czy 

mieszkaniu 

chronionym, oznacza 

to, że potrzeby w 

tym zakresie nie są w 

pełni zaspokajane 

 utrzymująca się na 

zbliżonym poziomie 

liczba lokalnych 

kampanii 
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osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- nierówny i 

nierównomierny dostęp 

do usług w zakresie 

wspomagania osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- wzrost świadomości 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

zakresie swoich praw i 

uprawnień i ich 

opiekunów 

- niewystarczająca 

infrastruktura do 

świadczenia usług w 

zakresie wspomagania 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- wzrost działań państwa 

w zakresie wdrożenia 

postanowień Konwencji o 

prawach osób 

niepełnosprawnych 

- brak spersonalizowania 

usług (niedostosowanie 

usługi do indywidualnych 

potrzeb) w zakresie 

wspomagania osób z 

społecznych na rzecz 

kształtowania 

świadomości 

społecznej w 

odniesieniu do 

zjawiska przemocy w 

rodzinie – 

stwierdzenie wynika 

z diagnozy, w latach 

2017-2019 liczba 

lokalnych kampanii 

społecznych 

oscylowała wokół 

100 przedsięwzięć 

rocznie.  

 rosnąca dostępność 

miejsc w 

Warsztatach Terapii 

Zajęciowej i 

Środowiskowych 

Domach 

Samopomocy dla 

osób z 

doświadczeniem 

choroby psychicznej 

– usunięto 

 niska wycena 

świadczeń 

psychiatrycznych - 

ponad dwa lata 

funkcjonowania na 

terenie 
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niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- zbyt mała liczba miejsc 

rehabilitacji zawodowej 

dla osób z 

niepełnosprawnościami 

(np. miejsc w ZAZ, 

nierównomierny rozkład i 

mała liczba ZAZ) 

- mobilizacja zasobów i 

ukierunkowanie działań 

instytucji pomocy 

społecznej i integracji na 

niwelowanie skutków 

pandemii w 

społecznościach lokalnych 

województwa 

dolnośląskiego 

- niewystarczająca ilość 

środków oraz redukcja 

źródeł finansowania usług 

w zakresie wspomagania 

osób z 

niepełnosprawnościami w 

ich niezależnym życiu 

- wykorzystanie 

potencjału organizacji 

pozarządowych przy 

realizacji działań 

związanych z 

niwelowaniem skutków 

pandemii oraz 

województwa 

dolnośląskiego 

Centrum Zdrowia 

Psychicznego 

umożliwiło 

wychwycenie różnic 

w finansowaniu CZP 

a dotychczasowym 

zakresem świadczeń 

psychiatrycznych w 

regionie (na 

podstawie danych 

NFZ za 2019 rok. 

Dane z 2020 roku ze 

względu na 

pandemię mogły 

zakłócić obraz 

sytuacji). Informacja 

zawarta w Rozdziale 

4 - Niezbędne 

kierunki zmian i 

warunki rozwoju 

psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej 

Regionalnego 

Programu Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego na lata 

2021-2027 (obecnie 

w procesie 

konsultacji) 
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wspomagających grupy, 

które w jej wyniku 

najbardziej ucierpiały 

- ograniczona trwałość 

programów, w ramach 

których podmioty je 

realizujące mogą 

zaplanować ciągłość 

działania, organizację 

wewnętrzną i rozwój w 

dłuższej perspektywie 

czasowej 

- obawa przed 

konsekwencjami 

niezależnego życia przez 

osoby z 

niepełnosprawnościami 

(bierna i roszczeniowa 

postawa osób z 

niepełnosprawnościami) 

- zagrożenie ryzykiem 

pogorszenia sytuacji 

społeczno-gospodarczej i 

implikacje tego 

pogorszenia dla osób z 

niepełnosprawnościami 

- nadopiekuńcza postawa 

otoczenia osób z 

niepełnosprawnościami 

ograniczająca ich 

autonomię 

 niewystarczająca 

liczba podmiotów 

świadczących (…) 

 duża ilość 

potencjalnych źródeł 

finansowania (…) 

zmieniono na „kilka” 

 nierówny i 

nierównomierny 

dostęp do usług (…) 

 wzrost świadomości 

osób z 

niepełnosprawności

ami (…) 

 niewystarczająca 

infrastruktura do 

świadczenia usług 

(…) 

 wzrost działań 

państwa w zakresie 

(…) 

 brak 

spersonalizowania 

usług (…) 

 zbyt mała liczba 

miejsc rehabilitacji 

zawodowej (…) 

Stwierdzenia wynikają z 

doświadczeń własnych, 

bezpośrednich kontaktów 

i informacji 



159 

 

- ryzyko ograniczenia 

dostępu do usług i 

świadczeń społecznych 

wynikające ze skupienia 

się przez instytucje 

pomocy i integracji 

społecznej na 

niwelowaniu 

niekorzystnych skutków 

pandemii 

- duży udział organizacji 

pozarządowych, które w 

wyniku pandemii 

zawiesiły całość lub 

większość 

dotychczasowych działań 

- brak możliwości 

realizacji wskutek 

pandemii już 

rozpoczętych zadań, 

problemy z 

dotrzymaniem 

harmonogramów działań i 

zapewnieniem ciągłości 

usług świadczonych na 

rzecz swoich 

beneficjentów 

- zaprzestanie oraz 

ograniczenie działań 

realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 

w okresie pandemii 

przekazywanych ze 

środowiska i od 

organizacji 

pozarządowych, wiedzy 

na temat nowych ustaw 

czy programów 

rządowych. Dodatkowo 

uzupełniono o tekst na 

końcu podrozdziału 

„Podstawowe dane 

statystyczne” w dziale 

„Niepełnosprawność” 

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego od lat 

wspiera działania dążące 

do niezależnego życia 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

Już w 2012 r. zauważono 

pilna potrzebę (…) 

 

Diagnoza, w miarę 

możliwości, została 

uzupełniona o kwestie 

związane z pandemią 

Covid-19 w celu 

uspójnienia z analizą 

SWOT.  

 

Analiza SWOT w DSIS na 

lata 2021-2030 

przygotowana została w 
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mogące skutkować 

odpływem kadr do innych 

sektorów gospodarki oraz 

znacznym zmniejszeniem 

liczby organizacji 

działających w niektórych 

branżach, na terenach 

wiejskich i w małych 

miastach 

 analizę SWOT 

wykonuje się w 

podziale na 

cztery kategorie 

analityczne – nie 

można ich 

dowolnie łączyć, 

to błąd 

metodologiczny  

sposób analogiczny pod 

względem 

metodologicznym co 

analiza SWOT w SRWD 

2030.  

152. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

CELE DOLNOŚLĄSKIEJ 

STRATEGII INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-

2030 W RELACJI DO  

CELÓW STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 – 

ZESTAWIENIE 

Wspieranie opiekunów 

nieformalnych w 

pełnieniu funkcji 

opiekuńczych nad 

osobami starszymi i o 

ograniczonej sprawności  

 

Wspieranie opiekunów 

faktycznych w pełnieniu funkcji 

opiekuńczych nad osobami 

starszymi i o ograniczonej 

sprawności  

 

TM 

Określenie „opiekun 

faktyczny” zdefiniowane 

zostało w art. 3 Ustawy z 

dnia 6 listopada 2008r. o 

prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta 

(t.j. Dz.U. 2020 poz.849). 

W myśl wskazanej ustawy 

opiekunem faktycznym 

jest „osoba sprawująca, 

bez obowiązku 

ustawowego, stałą opiekę 

nad pacjentem, który ze 

względu na wiek, stan 

Opiekun nieformalny – osoba 

pełnoletnia, najczęściej 

członek rodziny, sprawująca 

opiekę nad osobą o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej wymagającą 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, niebędąca 

opiekunem zawodowym i 

niepobierająca za swoje 

czynności wynagrodzenia 
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zdrowia lub stan 

psychiczny opieki takiej 

wymaga”. Według 

interpretacji prawniczych, 

odnosząc się literalnie do 

powyższej definicji, 

członek najbliższej 

rodziny nie może być 

opiekunem faktycznym, 

ponieważ przepisy prawa 

(np. wynikające z 

przepisów ustawy Kodeks 

rodzinny opiekuńczy) 

określają wzajemne 

zobowiązania ustawowe 

współmałżonków, 

rodziców wobec dzieci, 

czy dzieci wobec 

rodziców. Chcąc uniknąć 

problemów 

interpretacyjnych 

związanych z 

funkcjonowaniem tego 

pojęcia w ramach 

systemu ochrony 

zdrowia, postanowiono 

pozostać przy określeniu 

„opiekun nieformalny”, 

jednakże uwzględniając 

potrzebę doprecyzowania 

tego terminu, w przypisie 

do tego Celu dodano 
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definicję pojęcia „opiekun 

nieformalny” 

153. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

CELE DOLNOŚLĄSKIEJ 

STRATEGII INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ NA LATA 2021-

2030 

Tworzenie warunków do 

podejmowania działań 

przez społeczności 

lokalne w zakresie 

szeroko pojętej oferty 

zajęć dodatkowych  

 

Uzupełnić: dla kogo T  

Cel operacyjny 4.1 

Wzrost społecznej integracji 

 

Rodzaje działań: 

 [...] 

 [...] 

 Tworzenie 

warunków do 

podejmowania 

działań przez 

społeczności lokalne 

w zakresie szeroko 

pojętej oferty zajęć 

dodatkowych dla 

dzieci i młodzieży 

154. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Wspieranie i rozwój usług 

na rzecz osób starszych i 

osób o ograniczonej 

sprawności 

ukierunkowanych na 

wspomaganie ich 

samodzielności i 

zapewnienie im opieki 

Doprecyzować T  

CEL STRATEGICZNY 6 

UPOWSZECHNIANIE I 

ROZWÓJ USŁUG 

WSPIERAJĄCYCH 

FUNKCJONOWANIE OSÓB 

STARSZYCH I O 

OGRANICZONEJ 

SPRAWNOŚCI 

FUNKCJONALNEJ W ŻYCIU 

CODZIENNYM I 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

Cel operacyjny 6.1 
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Wspieranie i rozwój usług na 

rzecz osób starszych i osób o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

ukierunkowanych na 

wspomaganie ich 

samodzielności i zapewnienie 

im opieki  

 

Rodzaje działań: 

 Upowszechnianie wiedzy 

na temat dostępnych 

form wsparcia osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Wspieranie rozwoju 

kompleksowego 

systemu opieki nad 

osobami starszymi i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej, 

nakierowanego na jak 

najdłuższe zachowanie 

samodzielności i 

niezależności życiowej  

 Wspieranie rozwoju 

usług środowiskowych, 

wspomagających osoby 

starsze i o ograniczonej 

sprawności 

funkcjonalnej w 
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codziennym 

funkcjonowaniu i 

zaspokajaniu istotnych 

potrzeb życiowych 

 Wspieranie rozwoju sieci 

ośrodków wsparcia 

dziennego dla osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Wspieranie rozwoju 

placówek pobytu 

całodobowego dla osób 

starszych i o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

 Rozpoznawanie potrzeb 

osób starszych i 

niesamodzielnych, w 

celu dopasowania do 

nich usług wspierających 

te osoby  

 Upowszechnianie i 

promocja wykorzystania 

ICT w świadczeniu usług 

opiekuńczych wobec 

osób starszych i 

niesamodzielnych 

 Upowszechnianie 

innowacyjnych 

rozwiązań w obszarze 
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opieki nad osobą starszą 

i niesamodzielną 

 Wspieranie, tworzenie i 

rozwój programów 

osłonowych w zakresie 

wspomagania 

funkcjonowania osób 

starszych w środowisku 

lokalnym i rodzinnym  

 Wspieranie i rozwój 

usług asystenckich dla 

seniorów i osób o 

ograniczonej sprawności 

funkcjonalnej 

155. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Tworzenie oferty usług 

dla opiekunów 

formalnych i 

nieformalnych (m.in. 

opieka prenatalna i 

poporodowa dla rodziców 

dzieci z 

niepełnosprawnościami, 

przerwa wytchnieniowa – 

sieć ośrodków)  

 

Tworzenie oferty usług dla 

opiekunów faktycznych (m.in. 

opieka prenatalna i 

poporodowa dla rodziców 

dzieci z 

niepełnosprawnościami, 

przerwa wytchnieniowa – sieć 

ośrodków)  

 

TM 

Doprecyzowano termin 

„opiekun nieformalny”, 

patrz też wyjaśnienie do 

Uwagi nr 152.  

 

156. 

FUNDACJA 

„PROMYK 

SŁOŃCA” 

 

Minimalizowanie barier 

osobom z 

niepełnosprawnościami w 

dostępie do usług 

Minimalizowanie barier w 

dostępie do usług 
TM  

Minimalizowanie barier w 

dostępie do usług, w 

szczególności osobom z 

niepełnosprawnościami 
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157. 

KARKONOSKI 

SEJMIK OSÓB 

NIEPELNOSPRAW

NYCH (pismo, nie 

na formularzu 

konsultacyjnym) 

UWAGA OGÓLNA  

Ujęcie zagadnień dotyczących 

osób niesamodzielnych w 

odniesieniu do ustawy o 

zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami oraz obowiązkami 

z niej wynikającymi.  

Rozważenie wprowadzenia 

tego zagadnienia przekrojowo, 

czyli pokazanie dostępności we 

wszystkich celach, ze względu 

na jej znaczenie. Jest ona 

widoczna zarówno w 

dostosowaniu 

architektonicznym 

funkcjonujących budynków, a 

także w nowo powstałych 

obiektach publicznych i 

podmiotów prywatnych. Tyczy 

się również przestrzeni 

publicznej, parkingów, placów 

zieleni i świata wirtualnego. 

TM 

Struktura Celów DSIS 

2030 uniemożliwia 

wprowadzenie do 

każdego z Celów 

zagadnień dotyczących 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Jednakże 

uznając znaczenie tego 

zagadnienia, 

odpowiednie zapisy 

wprowadzone zostały we 

Wstępie DSIS na lata 

2021-2030 oraz wśród 

zasad wyznaczających 

ramy realizacyjne zapisów 

DSIS na lata 2021-2030 w 

rozdziale „Zasady 

realizacji Dolnośląskiej 

Strategii Integracji 

Społecznej na lata 2021-

2030”, podrozdział 

„System wdrażania”.  

Wstęp: 

Zasadą horyzontalną wobec 

działań podejmowanych w 

ramach realizacji DSIS na lata 

2021-2030 będzie również 

zasada zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

określonych w Ustawie z dnia 

19 lipca 2019r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 

1696 z późn. zm.). 

 

System wdrażania: 

Dolnośląska Strategia 

Integracji Społecznej na lata 

2021-2030 realizowana 

będzie w oparciu o zasady:  

 […] 

 zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, określonych 

w Ustawie z dnia 19 lipca 

2019r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2019 

poz. 1696 z późn. zm.). 

 


