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WSTĘP 
 

Na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” 
i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020”, Zarząd Województwa 
Łódzkiego składa Sejmikowi Województwa Łódzkiego coroczne sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej 
Strategii w zakresie Polityki Społecznej, stanowiącej integralną część Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020, w terminie do końca roku następującego po roku sprawozdawczym.  

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 proces monitorowania 
realizacji przedmiotowego dokumentu obejmuje w szczególności: 

1.  monitoring rzeczowy, w tym: 

1.1. monitorowanie wskaźników rezultatu realizacji celów szczegółowych Strategii, 

1.2. zbieranie informacji na temat działań służących realizacji zapisów Strategii podejmowanych 
przez władze wojewódzkie oraz samorządy lokalne; 

2. monitoring finansowy obejmujący monitorowanie wydatków przyczyniających się do realizacji 
postanowień Strategii planowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

W związku z powyższym Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pełniące rolę koordynatora 
systemu monitorowania realizacji postanowień Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 
opracowało sprawozdanie zawierające informacje na temat zaprojektowanych i wdrażanych w 2018 roku 
w województwie łódzkim działań odnoszących się do celów głównych oraz szczegółowych, obszarów 
oddziaływań i polityk horyzontalnych określonych w przedmiotowym dokumencie. 

W sprawozdaniu wykorzystano informacje przekazane przez urzędy gmin i miast oraz starostwa 
powiatowe z terenu województwa łódzkiego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej szczebla 
gminnego i powiatowego (tj. ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie oraz powiatowe 
centra pomocy rodzinie) oraz poszczególne departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj.: 

− Departament Polityki Regionalnej 

− Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

− Departament Polityki Zdrowotnej 

− Departament Promocji 

− Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

− Departament Kultury i Edukacji 

− Departament Sportu i Turystyki 

− Departament Cyfryzacji 

− Departament Infrastruktury  

− Kancelarię Marszałka Województwa Łódzkiego  

− Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

− Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

− Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 
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Przegląd działań służących realizacji zapisów Strategii wraz ze wskaźnikami rezultatu 
realizacji celów szczegółowych 

 

 

W odpowiedzi na prośbę o wskazanie zaprojektowanych i wdrażanych w 2018 roku działań odnoszących się 
do celów głównych oraz szczegółowych, obszarów oddziaływań i polityk horyzontalnych określonych 
w Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020, Departament Infrastruktury, Departament 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Biuro 
Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazały, że w 2018 roku nie prowadziły działań 
odnoszących się bezpośrednio do celów szczegółowych i obszarów oddziaływań określonych w powyższym 
dokumencie. 

 

Również część zadań realizowanych przez Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi nie mogła zostać w jednoznaczny sposób przyporządkowana do 
poszczególnych grup docelowych wyodrębnionych w Strategii ze względu na bardzo szerokie spektrum 
odbiorców, do których działania te są adresowane.  Dotyczy to w szczególności następujących działań: 

− akcje promocyjne realizowane za pośrednictwem mediów mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy 
na temat problemów związanych z używaniem narkotyków, alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku około 96 856,00 zł. 

− przeprowadzenie czterech konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację projektów 
obejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, 
zapobiegania zakażeniom HIV. W ramach konkursów podpisano 24 umowy. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku 670 000,00 zł. 

 

Pozostałe departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, do 
których skierowano prośbę o wskazanie działań służących realizacji Strategii, przekazały informacje 
w podziale na grupy docelowe wyodrębnione w Strategii, które zostały opisane w dalszej części dokumentu. 
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1. GRUPA DOCELOWA: RODZINY 
  

CEL SZCZEGÓŁOWY: Tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie 
kryzysowi rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie 

 

 Obszar oddziaływania 1: Wspieranie rodzin - obszar priorytetowy 

1. Wspieranie więzi rodzinnych/przeciwdziałanie kryzysom 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Prowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego działań integracyjnych na rzecz rodziny, w tym 
organizacja wyjazdów weekendowych aktywizujących rodziny, działania wspierające więzi 
międzypokoleniowe oraz uczące zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 183.000,00 zł. 

− Organizacja w dniach 18 i 26 maja 2018 roku X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, których 
celem było m.in. wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej 
i rodzin wielodzietnych, integracja środowiska rodzin. W ramach Obchodów m.in.: uhonorowano 
rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka wyróżniające się nieprzeciętnym zaangażowaniem 
w opiece nad dziećmi, rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego pn. 
„Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie” (200 uczestników), zorganizowano Zjazd Rodzin 
Zastępczych i Wielodzietnych (około 500 uczestników). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 98.140,00  zł. 

− Kontynuacja w 2018 roku wojewódzkiej kampanii społecznej pod hasłem: „ZERWIJ Z PRZEMOCĄ. 
ZACZNIJ MÓWIĆ” dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.zerwijzprzemoca.pl. Odbiorcami kampanii społecznej był ogół mieszkańców 
województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem nastolatków szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych stosujących przemoc bądź doświadczających przemocy, 
rodziców/opiekunów/osób dorosłych będących ofiarami bądź sprawcami przemocy w relacji 
nastolatek – dorosły oraz świadków przemocy. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 95 351,00 zł. 

− Prowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego specjalistycznego poradnictwa psychospołecznego oraz 
prawnego w  okresie od czerwca do grudnia 2018 r. w trzech miejscowościach: Głownie, Pabianicach 
i Łodzi. W trakcie projektu dzielonych zostało 168 godzin poradnictwa specjalistycznego projektu. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 19 093,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs dla OPS i PCPR na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
w tym rozwój placówek wsparcia dziennego. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
12 501 000,00 zł. 
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH1: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu wspieranie więzi rodzinnych oraz przeciwdziałanie 
kryzysom podejmowanych przez samorządy powiatowe stosunkowo najczęściej (86% przypadków) 
wskazywano promowanie informacji wśród rodzin o możliwościach, miejscach i warunkach pomocy 
w sytuacji kryzysu. Na terenie około połowy powiatów (55%) rozwijane są sieci wsparcia psychospołecznego 
dla rodzin, obejmujące m.in.: poradnictwo psychospołeczne w szkołach, e-poradnie oraz telefony zaufania, 
w tym poprzez wparcie organizacji pozarządowych w tym zakresie, natomiast 36% powiatów prowadzi 
działania mające na celu silniejsze angażowanie rodziców w działania zinstytucjonalizowanych form opieki 
i wychowania, tj. żłobków i przedszkoli, rozwija formy samorządności rodzicielskiej oraz angażuje formy 
komunikacji i współpracy na linii rodzic – wychowawca/nauczyciel. 

 

Wykres 1.1. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wspierania 
więzi rodzinnych/przeciwdziałania kryzysom w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Podobnie, jak w przypadku samorządów powiatowych, działaniem najczęściej podejmowanym przez gminy 
z województwa łódzkiego była promocja wśród rodzin informacji o możliwościach pomocy w sytuacji 
kryzysu – w 2018 roku zadanie to realizowane było przez 68% samorządów gminnych. Zdecydowanie 
rzadziej (w 41% gmin) podejmowane były działania służące angażowaniu rodziców w działania żłobków 
i przedszkoli oraz rozwijaniu form samorządności rodzicielskiej i współpracy rodziców z wychowawcami 
i nauczycielami, a także mające na celu rozwijanie sieci wsparcia psychospołecznego dla rodzin (33% gmin). 

 

Wykres 1.2. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wspierania więzi 
rodzinnych/przeciwdziałania kryzysom w 2018 roku (N=153) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

1 Informacje na temat działań realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne prezentowane w całym dokumencie dotyczą 22 powiatów 
oraz 153 gmin, które udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej działań planowanych i wdrażanych w związku z realizacją  
Strategii w 2018 roku. W przypadku prezentacji niektórych grup działań liczebności te mogą być mniejsze ze względu na fakt, że niektóre 
jednostki samorządu terytorialnego nie udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie. 
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2. Rozwijanie umiejętności rodzicielskich 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs dla OPS i PCPR na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
w tym rozwój placówek wsparcia dziennego. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
12 501 000,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Najczęstszym działaniem służącym rozwijaniu umiejętności rodzicielskich podejmowanym na poziomie 
powiatowym w województwie łódzkim jest rozwijanie programów promujących umiejętności rodzicielskie 
(w tym programów rozpoczynających się już w okresie ciąży), kierowanych do osób mogących mieć 
trudności z pełnieniem roli rodziców, na realizację którego wskazało 27% samorządów powiatowym. Około 
18% powiatów prowadziło działania psychoedukacyjne dla osób planujących rodzicielstwo, rodziców 
i dziadków.  

Wykres 1.3. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach rozwijania 
umiejętności rodzicielskich w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Działania służące rozwijaniu umiejętności rodzicielskich są realizowane przez samorządy gminne 
w województwie łódzkim stosunkowo rzadko. Około 8% gmin prowadziło w tym zakresie ogólnodostępne 
działania psychoedukacyjne dla osób planujących rodzicielstwo, rodziców i dziadków, np. poprzez 
wzmocnienie kompetencji pracowników żłobków, przedszkoli i szkół oraz uzupełnienie oferty tych 
instytucji, poszerzenie zakresu usług poradni psychologiczno-pedagogicznych czy wsparcie dla działań NGO 
w tym obszarze, a także rozwijało na swoim terenie programy promujące umiejętności rodzicielskie. 

 

Wykres 1.4. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach rozwijania 
umiejętności rodzicielskich w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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3. Promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja w dniu 10 września 2018 r. Wojewódzkiej Konferencji Naukowej pn. „Pomóżmy dziecku 
z FASD – ZAPALMY CZERWONĄ LAMPKĘ” skierowanej do lekarzy, pielęgniarek, położnych, 
psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów 
sądowych, pracowników szkół, osób i organizacji zainteresowanych promocją abstynencji podczas 
ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD  (227 uczestników). 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 173 056,00 zł. 

− Realizacja w okresie wrzesień – grudzień 2018 roku wojewódzkiej kampanii społecznej na temat FASD 
pod hasłem „Zapal czerwoną lampkę”. W ramach kampanii prowadzono działania edukacyjne oraz 
informacyjne wpływające na właściwe zachowania przyszłych rodziców. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła około 165,00 zł. 

− Prowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego działań z zakresu Interdyscyplinarnego Programu Opieki 
nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami 
"OTULINKA 2", w ramach którego zapewniono specjalistyczną opiekę, w tym udzielono 30 
półtoragodzinnych konsultacji medyczno-terapeutycznych, 36 jednogodzinnych wizyt kontrolnych, 
300 godzinnych zajęć terapeutycznych przez fizjoterapeutów, logopedów. W projekcie uczestniczyło 
30 dzieci wraz z rodzinami. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 21 000,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami, zgodnie z zakresem Regionalnego 
Programu Zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas 
szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020”. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
7 616 797,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku stosunkowo najczęściej 
realizowano działania służące rozwijaniu wśród m.in. pediatrów, pracowników pomocy społecznej oraz 
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych kompetencji sprawnego diagnozowania deficytów na 
podstawie krótkich interakcji (np. poprzez odpowiednie szkolenia, opracowanie list sprawdzających) oraz 
umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami). Działanie to zostało wskazane przez 45% powiatów  
terenu województwa łódzkiego. Około 36% jednostek samorządu szczebla powiatowego podejmowało 
działania informacyjne i edukacyjne skierowane do rodziców, natomiast blisko 23% rozwijało na swoim 
terenie sieci specjalistów w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej. 
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Wykres 1.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach promowania 
wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W przypadku samorządów gminnych, promowaniu wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi służyły trzy rodzaje działań: działania informacyjne i edukacyjne skierowane do rodziców, 
realizowane m.in. poprzez broszury, informatory, poradniki udostępniane przez pediatrów oraz pielęgniarki 
środowiskowe, a także prowadzone żłobkach i przedszkolach (30% gmin z terenu województwa łódzkiego), 
przygotowanie pediatrów, pracowników pomocy społecznej oraz pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych w zakresie sprawnego diagnozowania deficytów na podstawie krótkich interakcji (28% 
samorządów gminnych) oraz rozwijanie sieci specjalistów w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej (28% 
gmin). 

 

Wykres 1.6. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach promowania 
wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

4. Promowanie aktywności zawodowej rodziców 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku 3 konkursy (zadanie 
cykliczne realizowane od 2015 roku) na realizację projektów mających na celu zwiększenie szans na 
zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez 
zapewnienie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej, 
w ramach których do dofinansowania rekomendowano 53 projekty. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła 38 386 650,00 zł. 
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• Departament Polityki Regionalnej prowadzi w ramach Strategii komunikacji RPO WŁ na lata 2014-2020 
szerokie działania promocyjne dotyczące możliwości wykorzystania RPO WŁ na lata 2014-2020 
w procesie tworzenia i rozwoju obiektów opieki nad dziećmi do lat 3. 

Działania realizowane w ramach bieżącej działalności Departamentu. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na realizację 
projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące instrumenty 
aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia lub 
funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
70 196 456,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania mające na celu promowanie aktywności zawodowej rodziców częściej realizowane były przez 
samorządy gminne niż powiatowe. 

Promowanie aktywności zawodowej rodziców, w tym popularyzacja podejmowania urlopów rodzicielskich 
przez ojców oraz działania mające na celu budowanie akceptacji dla tych rozwiązań wśród pracodawców 
odbywało się w około 9% gmin województwa łódzkiego. W około 7% gmin realizowane było również 
wsparcie aktywności edukacyjnej i zawodowej rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
podejmowano działania mające na celu promocję w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych 
rozwiązań, takich jak elastyczny czas pracy i telepraca, a także wsparcie instytucji opieki nad dzieckiem, np. 
poprzez rozwijanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. 

 

Wykres 1.7. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach promowania 
aktywności zawodowej rodziców w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W powiatach działania służące promocji aktywności zawodowe rodziców ograniczało się do promowania 
elastycznego czasu pracy, telepracy oraz wsparcia instytucji opieki nad dzieckiem, przy czym w 2018 roku 
działania te podejmowane były zaledwie przez jeden samorząd powiatowy. 
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5. Poprawa warunków życia rodzin 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego wypoczynku letniego (dwóch 14-dniowych turnusów) 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z rodzin wielodzietnych. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 400 000,00 zł. 

− Rozwijanie i promowanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, oferującej rodzinom 
wielodzietnym system zniżek i ulg oraz możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz 
edukacyjnej na terenie całego województwa. W roku 2018 wydano łącznie 2 439 Kart Rodzin 
Wielodzietnych. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 10 516,00 zł. 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 2 zadań z zakresu dystrybucji żywności. W ramach 
zadania pn. „Bank Żywności w Łodzi jako główny dystrybutor żywności dla potrzebujących 
mieszkańców województwa łódzkiego” przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu 
łódzkiego z większości powiatów 600 ton artykułów spożywczych pochodzących z nadwyżek 
producentów i sieci handlowych oraz warzyw i owoców w ramach programu embarga rosyjskiego. 
W ramach zadania pn. „Dystrybucja żywności 2018” w okresie od maja do grudnia 2018 r. wydawane 
były comiesięcznie paczki żywnościowe dla 50 rodzin i osób ubogich z Łodzi i okolic, a dla 30 
uczestników w grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 73 997,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania służące poprawie warunków życia rodzin realizowane są w głównej mierze przez samorządy 
gminne. 

Samorządy powiatowe najczęściej w tym zakresie realizowały działania polegające na rozwijaniu 
bezpłatnych i nisko płatnych form rekreacji i wypoczynku oraz rozwijały program „Karta Dużej Rodziny” 
i podobne systemy zniżkowe dla rodzin (23% powiatów). 

 

Wykres 1.8. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
warunków życia rodzin w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W ramach poprawy warunków życia rodzin samorządy gminne w największym stopniu podejmowały 
działania mające na celu rozwijanie programu „Karta Dużej Rodziny” oraz innych systemów zniżkowych dla 
rodzin – w 2018 roku przedsięwzięcia tego typu realizowane były w 66% gmin z terenu województwa 
łódzkiego. W blisko o połowie mniejszej liczbie gmin (30% jednostek samorządu) odnotowano rozwijanie 
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bezpłatnych i nisko płatnych form rekreacji i wypoczynku. W gminach stosunkowo najrzadziej rozwijano 
zasoby tanich mieszkań na długotrwały wynajem, mieszkań komunalnych oraz socjalnych o dobrym 
standardzie w celu poprawy dostępności mieszkań. Działania te podejmowane były jedynie przez 8% 
samorządów gminnych.  

 

Wykres 1.9. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
warunków życia rodzin w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 2: Interwencje 

1. Poprawa opieki nad dzieckiem w rodzinach problemowych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja dwóch szkoleń (19-20 kwietnia oraz 17-18 maja 2018 r.) dla kuratorów sądowych dla 
dorosłych z terenu województwa łódzkiego pn. „Superwizja dla kuratorów sądowych z województwa 
łódzkiego oraz profilaktyka wypalenia zawodowego”, których celem było doskonalenie i umacnianie 
zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych. 
W szkoleniach udział wzięło łącznie 30 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 30 300,00 zł. 

− Organizacja (we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi) czterech warsztatów dla 
pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy 
rodzinie dotyczące sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej, obejmujące m.in.: ćwiczenie 
umiejętności nawiązania i podtrzymywania kontaktu w sytuacji kryzysowej, ćwiczenie umiejętności 
radzenia sobie z emocjami, ćwiczenie oceny sytuacji, poznanie i stosowanie technik deeskalacyjnych, 
poznanie struktur organizacyjnych Policji w kontekście możliwości uzyskania szybkiej pomocy, 
poznanie podstawowych zasad samoobrony. Łącznie przeszkolono 75 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 2 972,00 zł. 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego projektów obejmujących działania na rzecz rodzin 
z dziećmi, m.in. warsztaty ruchowe, manualne i teatralne, śmiechoterapię, animaloteriapię, 
interdyscyplinarny kurs ogólnorozwojowy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizację „Dnia 
Dziecka”, zajęcia świetlicowe, w tym z terapeutą zajęciowym i logopedą, wycieczki, imprezy 
okolicznościowe. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 100 310,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym 
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rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 
3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
29 977 471,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

W ramach poprawy opieki nad dzieckiem w rodzinach problemowych samorządy powiatowe 
w największym stopniu podejmują działania mające na celu umożliwienie powrotu dzieci do rodzin 
biologicznych z pieczy zastępczej oraz rozwój innych form instytucjonalnej opieki, m.in. poprzez 
systematyczną diagnozę zdolności rodziny, działania wspierające reintegrację rodziny oraz integrację 
rodziny ze środowiskiem zewnętrznym oraz zabezpieczenie stabilności psychiczno-emocjonalnej dziecka. 
Działanie te realizowane były na terenie większości powiatów województwa łódzkiego (91%). Stosunkowo 
często (w 64% powiatów) prowadzone są działania służące doskonaleniu kadr pomocy społecznej, m.in. 
poprzez tworzenie warunków dla pracy zespołowej w instytucjach pomocy społecznej, rozwój szkoleń, 
w tym dla grup o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym składzie, promowanie postawy partnerstwa 
i współpracy z klientami pomocy społecznej czy wprowadzanie superwizji. Niewiele ponad połowa 
samorządów powiatowych (55%) rozwijała poszczególne elementy systemu wspierania rodziny. Działaniami 
podejmowanymi stosunkowo najrzadziej były natomiast: wypracowywanie i wdrażanie standardów pracy 
z rodziną wieloproblemową oraz wprowadzanie zespołów interdyscyplinarnych do pracy z rodziną 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Działania takie podejmowane były przez odpowiednio: 27% 
i 18% samorządów powiatowych. 

 

Wykres 1.10. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
opieki nad dzieckiem w rodzinach problemowych w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku samorządów powiatowych, również w gminach stosunkowo 
najrzadziej realizowane są działania służące wypracowywaniu i wdrożeniu standardów pracy z rodziną 
wieloproblemową oraz wprowadzaniu zespołów interdyscyplinarnych do pracy z rodziną z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi, nie mniej jednak działania takie podejmowane były przez odpowiednio 41% 
i 46% samorządów gminnych. Około 60% gmin podejmowało na swoim terenie działania realizowane na 
rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej i inne formy instytucjonalnej opieki oraz 
prowadziło doskonalenie kadr pomocy społecznej. Poprawie opieki nad dzieckiem w rodzinach 
problemowych w gminach w największym stopniu służy natomiast rozwijanie elementów wspierania 
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rodziny, takich jak m.in. asystenci rodziny, rodziny wspierające, specjalistyczne poradnictwo czy placówki 
wsparcia dziennego, realizowane w 2018 roku przez 77% samorządów szczebla gminnego.  

 

Wykres 1.11. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy opieki 
nad dzieckiem w rodzinach problemowych w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

2. Przeciwdziałanie konsekwencjom najpoważniejszych dysfunkcji rodzinnych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur oraz ulotek) dotyczących problematyki 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.: zakup publikacji „Człowiek stary jako ofiara przemocy 
w rodzinie” w ilości 170 sztuk przeznaczonej jako materiał informacyjno-edukacyjny dla uczestników 
dwóch szkoleń pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”, zakup broszury szkoleniowej pn. 
„Interwencja Kryzysowa” w ilości 100 sztuk przeznaczonej jako materiał informacyjno-edukacyjny dla 
uczestników szkolenia  „Interwencja Kryzysowa -  między profilaktyką a terapią”. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 4 320,00 zł. 

− Organizacja dwóch szkoleń (26-28 listopada oraz 28-30 listopada 2018 r.) pn. „Przemoc w rodzinie 
wobec osób starszych” skierowanych do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. 
W szkoleniach udział wzięło łącznie 155 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła blisko 34 474,00 zł. 

− Organizacja szkolenia pn. „Interwencja Kryzysowa – między profilaktyką a terapią” (05-07 grudnia 
2018 r.), skierowanego do kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom od 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, m.in. nauczycieli i pedagogów, w tym ze 
szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, funkcjonariuszy Policji, 
kuratorów rodzinnych sądów rejonowych, w zakresie podejmowania interwencji w sytuacji 
wystąpienia kryzysu związanego wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej. W szkoleniu 
uczestniczyło 90 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 37 480,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs dla OPS i PCPR na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
w tym rozwój placówek wsparcia dziennego. 
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Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
12 501 000,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu przeciwdziałanie konsekwencjom najpoważniejszych 
dysfunkcji rodzinnych podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku najczęściej (w 50% 
jednostek) rozwijano programy umożliwiające diagnozowanie problemów rodzin dysfunkcyjnych, 
obejmowanie ich terapią rodzinną i małżeńską oraz wsparcie dla ofiar przemocy. Około 32% powiatów 
organizowało na swoim terenie wsparcie w zakresie treningu zastępowania agresji dla sprawców przemocy, 
natomiast 14% jednostek szczebla powiatowego prowadziło działania mające na celu udzielanie wsparcia 
terapeutyczno-szkoleniowego dla osób współuzależnionych, w tym dzieci dorosłych alkoholików (DDA). 

 

Wykres 1.12. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach 
przeciwdziałania konsekwencjom najpoważniejszych dysfunkcji rodzinnych w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W przypadku samorządów gminnych, w największym zakresie przeciwdziałaniu konsekwencjom 
najpoważniejszych dysfunkcji rodzinnych służył rozwój programów obejmujących działania skierowane do 
rodzin dysfunkcyjnych i wsparcie dla ofiar przemocy oraz  wsparcie terapeutyczno-szkoleniowe dla osób 
współuzależnionych. Powyższe działania realizowane były na terenie odpowiednio: 32% i 30% gmin. 
W zdecydowanie mniejszym stopniu samorządy gminne organizowały wsparcie dla sprawców przemocy 
w zakresie treningu zastępowania agresji – działanie to realizowane było na terenie  8% gmin. 

 

Wykres 1.13. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach przeciwdziałania 
konsekwencjom najpoważniejszych dysfunkcji rodzinnych w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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3. Poprawa jakości opieki sprawowanej w pieczy zastępczej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Realizacja w ramach  dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego działań mających na celu opracowanie i wdrożenie 
programów na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, 
upowszechniających i promujących rodzinną pieczę zastępczą. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 50 000,00 zł. 

− Organizacja szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej na lata 2014-2019. Łącznie przeszkolono 151 osób. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 41 810,00 zł. 

− Funkcjonowanie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”, dysponującego 20. miejscami 
rotacyjnymi dla dzieci poniżej 1 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie 
oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie 
zlecone do realizacji przez Samorząd Województwa Łódzkiego organizacji pozarządowej). W 2018 
roku w Ośrodku przebywało 46 niemowląt z 9 powiatów. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 1 680 000,00 zł. 

− Funkcjonowanie trzech ośrodków adopcyjnych na terenie województwa łódzkiego, których 
działalność dotyczy w szczególności prowadzenia procedur adopcyjnych, szkolenia kandydatów na 
rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz poradnictwa psychologicznego dla rodzin adopcyjnych. 
W 2018 roku adoptowanych zostało 129 dzieci. W ośrodkach adopcyjnych przeszkolono 129 osób – 
kandydatów do przysposobienia dziecka. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018  roku wyniosła 2 242 537,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs dla OPS i PCPR na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług wspierania rodziny służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
w tym rozwój placówek wsparcia dziennego. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
12 501 000,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Z uwagi na fakt, że organizacja systemu pieczy zastępczej leży w kompetencji samorządów powiatowych, 
działania szczegółowe mające na celu poprawę jakości opieki sprawowanej w pieczy zastępczej realizowane 
są głównie przez powiaty. 

Najczęstszymi działaniami podejmowanymi przez powiaty w ramach poprawy jakości opieki sprawowanej 
w pieczy zastępczej są działania promujące rodzicielstwo zastępcze, uwzględniające podnoszenie 
świadomości znaczenia ich pracy w społecznościach lokalnych, a także rozwijanie wsparcia merytorycznego 
dla rodzin zastępczych. Działania te prowadzone są przez 73% samorządów powiatowych z terenu 
województwa łódzkiego. Co istotne, stosunkowo często realizowane są  również działania na rzecz 
podniesienia jakości pracy z dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takie jak m.in.: 
podniesienie wymogów przy rekrutacji kadry, propagowanie pracy zespołowej, pogłębione szkolenia dla 
wszystkich merytorycznych członków kadry czy rozbudowanie systemu superwizji (50% jednostek). Nieco 
rzadziej w powiatach rozwijane jest wsparcie wytchnieniowe dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy 
zastępczej m.in. poprzez promowanie tworzenia rodzin pomocowych (wsparcie takie rozwijano w 41% 
samorządów) oraz prowadzone są działania wzmacniające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
(36% jednostek). 
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Wykres 1.14. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
jakości opieki sprawowanej w pieczy zastępczej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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podejmowano na terenie 9% gmin. Działania na rzecz podniesienia jakości pracy z dzieckiem w placówkach 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz rozwijanie wsparcia wytchnieniowego dla rodzin zastępczych były 
natomiast prowadzone w zaledwie 4% gmin województwa łódzkiego. 
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 1. Rodziny 

Grupa docelowa 1: Rodziny 

Cel szczegółowy: Tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi rodziny 
oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie 

  

  

 

Wskaźnik obrazujący liczbę mieszkań w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymuje 
dotychczasową tendencję wzrostową. W 2018 roku liczba ta wyniosła blisko 415 mieszkań na 1 tys. 
ludności, co stanowi wartość wyższą od zakładanej w roku 2020. 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w województwie łódzkim osiągnął w 2018 roku poziom 3,9%, czyli 
wartość o 1,5 p. proc. wyższą niż zakładana w roku 2020,. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym 
wyniósł 9,7% i był o 0,4 p. proc. wyższy od wartości docelowej. Wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem 
ustawowym, który w 2018 roku wzrósł do poziomu 7,3%, jest równa wartości zakładanej do osiągnięcia 
w roku 2020. 

Wykres 1.15. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie łódzkim w latach 
2015-2018 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Wysokość przeciętnego dochodu rozporządzalnego (tj. kwoty pozostającej  do dyspozycji po odjęciu tzw. 
wydatków sztywnych, czyli wszelkich możliwych podatków dochodowych i składek społecznych 
i zdrowotnych, a także opłat za mieszkanie czy prąd) w województwie łódzkim systematycznie wzrasta. 
W latach 2015-2018 dochód ten wzrósł  o około 19%. W roku 2015 wynosił on średnio 1362 zł na osobę 
w gospodarstwie domowym, zaś w roku 2018 – 1620,50 zł. 

W 2018 roku dochód ten w Polsce wyniósł 1693 zł. Oznacza to też, że w ostatnich czterech latach dochód 
ten wzrósł o 22 proc. 
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2. GRUPA DOCELOWA: DZIECI I MŁODZIEŻ  
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności i niezależności oraz budowanie 
umiejętności skutecznego radzenia sobie w otoczeniu społecznym 

 

 Obszar oddziaływania 1: Edukacja, opieka i wychowanie - obszar priorytetowy 

1. Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-
wychowawczych dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich 

Działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji w placówkach edukacyjnych oraz 
opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich podejmowane były na 
szczeblu lokalnym. 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin 
ubogich podejmowane są w głównej mierze przez samorządy gminne. W powiatach, w których działaniach 
te były podejmowane w 2018 roku, największą aktywność obserwowano w zakresie wspierania oddolnych 
programów dofinansowywania okołoszkolnych aktywności dzieci, zajęć dostępnych dla wszystkich dzieci 
i nastolatków. Działania takie podejmowano na terenie trzech powiatów. W jednym powiecie odnotowano 
działania nakierowane na rozwój współpracy wielopokoleniowej, tj. wspólne uczenie się dzieci, młodzieży 
oraz przedstawicieli innych grup wiekowych, w tym seniorów.  

W przypadku samorządów gminnych najczęściej (w 69% gminach) wspierano programy dofinansowania 
posiłków w przedszkolach i szkołach. Stosunkowo często realizowano również działania mające na celu 
wsparcie oddolnych programów dofinansowywania okołoszkolnych aktywności dzieci oraz zajęć 
dostępnych dla wszystkich dzieci i nastolatków – działania te realizowano w 40% samorządów gminnych. 
Najrzadziej, bo w 19% gmin, wsparciu podlegały działania nakierowane na współpracę wielopokoleniową. 

 

Wykres 2.1. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach przeciwdziałania 
dyskryminacji i stygmatyzacji w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży 
pochodzącej z rodzin ubogich w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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2. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki i edukacji skierowanej do najmłodszych (opieka 
żłobkowa i edukacja przedszkolna) 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku: 

− 1 konkurs (zadanie cykliczne realizowane od 2016 roku) na realizację projektów upowszechniających 
wysokiej jakości edukację przedszkolną świadczoną w ośrodkach wychowania przedszkolnego, 
obejmujących m.in. wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, dostosowanie 
istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej przeznaczonej dla dzieci 
z niepełnosprawnością, prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających, doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz stosowanie metod sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. W ramach przeprowadzonych 
konkursów do dofinansowania rekomendowano 23 projekty. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 
roku wyniosła 14 657 400,00 zł. 

− 3 konkursy na realizację projektów mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie oraz 
utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zapewnienie miejsca 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej, w wyniku których 
rekomendowano do dofinansowania 53 projekty2. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości opieki i edukacji 
skierowanej do najmłodszych, jakie podejmowane były przez samorządy powiatowe w 2018 roku, 
stosunkowo najczęściej (w 41% jednostek) udzielano placówkom wsparcia w działaniach mających na celu 
rozwój umiejętności wychowawczych, pracy zespołowej oraz pracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami. 
Około 14% powiatów prowadziło działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze środowisk 
zagrożonych marginalizacją na poziomie edukacji przedszkolnej. Działania mające na celu poprawę jakości 
opieki skierowanej do najmłodszych oraz dostępności opieki w żłobkach i przedszkolach prowadzone były 
na terenie pojedynczych powiatów. 
 

Wykres 2.2. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
dostępu do wysokiej jakości opieki i edukacji skierowanej do najmłodszych w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 
2 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodziny, 
działaniu 4. Promowanie aktywności zawodowej rodziców. Działania przytaczane po raz kolejny (wykazywane w ramach kolejnych grup 
docelowych/obszarów oddziaływania/działań wyodrębnionych w Strategii) opatrzone zostały komentarzem wskazującym na miejsce ich 
pierwszego wystąpienia, gdzie zostały szerzej opisane. 
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Poprawie dostępu do wysokiej jakości opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej w gminach służyły 
najczęściej działania mające na celu rozwijanie wśród nauczycieli i wychowawców umiejętności 
wychowawczych, pracy zespołowej oraz pracy z rodzicami, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze 
środowisk zagrożonych marginalizacją na poziomie edukacji przedszkolnej oraz dokonywanie rewizji sieci 
żłobków oraz przedszkoli pod kątem dopasowania do potrzeb lokalnych oraz podejmowano działania 
służące poprawie dostępu do opieki najmłodszych dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w tym poprzez 
rozwój alternatywnych form opieki przedszkolnej. Działania takie podejmowało na swoim terenie około 
28%-30% samorządów gminnych. W przypadku 25% gmin podejmowano działania służące poprawie 
dostępu do opieki najmłodszych dzieci poprzez rozwój alternatywnych form opieki przedszkolnej, natomiast 
stosunkowo najrzadziej (13% samorządów gminnych) realizowano działania mające na celu poprawę jakości 
opieki żłobkowej, m.in. poprzez inwestycje w jakość kadr (zarówno przygotowanie medyczne, jak 
i pedagogiczne). 

 

Wykres 2.3. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy dostępu 
do wysokiej jakości opieki i edukacji skierowanej do najmłodszych w 2018 roku (N=151) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

3. Lepsze wykorzystanie potencjału instytucji edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania problemom 
społecznym 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania: 

− Realizacja zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu związanych z doskonaleniem pracy 
nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie funkcji wychowawczej, współpracy, identyfikacji problemów 
wychowawczych oraz pomocy rodzinie. 

Koszty związane z realizacją powyższych zadań ponoszone są w ramach działalności bieżącej 
Ośrodków. 

− Przyznawane corocznie jednorazowe stypendia artystyczne i naukowe Marszałka Województwa 
Łódzkiego, mające na celu sprzyjać rozwojowi młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie 
i motywować młodych twórców (stypendium artystyczne) oraz wspierać najbardziej utalentowanych 
uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego oraz 
pomoc w usuwaniu barier w rozwoju naukowym stypendystów (stypendium naukowe). 
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Kwota wydatków przeznaczonych na realizację działania w 2018 roku wyniosła 190 000,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych (23-27 kwietnia 2018 r.) pod hasłem 
„Znajdź pomysł na siebie – znajdź pomysł na swoją przyszłość”, w którym udział wzięło 90 uczniów 
oraz 23 opiekunów/nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych. Zjazd obejmował m.in.: prezentację 
własnych programów liderskich, warsztaty dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, 
rówieśniczej interwencji kryzysowej, przeciwdziałania mowie nienawiści, agresji oraz przemocy 
rówieśniczej, spotkania dla kadry pedagogicznej poświęcone profilaktyce zachowań ryzykownych 
w szkole oraz problemom dorastającej młodzieży. 

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację działania w 2018 roku wyniosła 68 697,00 zł. 

− Organizacja szkolenia pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań 
ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami” (listopad 2018 roku), w którym udział wzięło 80 
pedagogów, psychologów i wychowawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa łódzkiego. 

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację działania w 2018 roku wyniosła około 17 870,00 zł. 

− Uczestnictwo w posiedzeniach i spotkaniach Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki 
społecznej (od 2015 roku), w tym: udział 26 osób w wyjazdowym posiedzeniu Panelu (wrzesień 2018 
r.), podczas którego dyskutowano na temat szeroko rozumianej pomocy i wsparcia  w sytuacjach 
kryzysu oferowanych osobom niepełnosprawnym przez instytucje pomocy społecznej. 

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację działania w 2018 roku wyniosła około 13 145,00 zł. 

− Organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS we współpracy z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno–Epidemiologiczną w Łodzi, której adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa łódzkiego. Do etapu powiatowego zgłoszono 161 dwuosobowych zespołów 
z 70 szkół ponadgimnazjalnych, z 18 powiatów województwa. 

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację działania w 2018 roku wyniosła około 75 433,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

W 2018 roku około połowa samorządów powiatowych podejmowała działania mające na celu lepsze 
wykorzystanie potencjału instytucji edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym, 
obejmujące działania profilaktyczne wzmacniające pozytywne zachowania osób młodych, wsparcie 
nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz szkół i przedszkoli w zakresie realizacji funkcji wychowawczej oraz 
promowanie sieci współpracy instytucjonalnej ze szkołami. 

W przypadku samorządów gminnych w największym stopniu (blisko połowa gmin) podejmowano wczesne 
działania profilaktyczne polegające na wzmacnianiu pozytywnych zachowań osób młodych funkcjonujących 
w sposób konstruktywny, obejmujące m.in. profilaktykę uzależnień i przemocy rówieśniczej, wsparcie dzieci 
i młodzieży o wysokim potencjale akademickim i sportowym czy wsparcie wolontariatu i oddolnych 
inicjatyw dzieci i młodzieży. Około 37% gmin promowało sieci współpracy instytucjonalnej ze szkołami jako 
stałym jej elementem, np. poprzez dostęp do interdyscyplinarnych zespołów problemowych w sytuacjach, 
gdy nasilenie trudności wychowawczych w danej szkole przerasta możliwości personelu placówki. Ponadto, 
na terenie około 34% samorządów gminnych wspierano inicjatywy mające na celu poprawę przygotowania 
nauczycieli w zakresie profilaktyki, wczesnej identyfikacji problemów wychowawczych i pomocy rodzinie, 
w której takie problemy się pojawiają, oraz wskazywano wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie realizacji 
funkcji wychowawczej ze strony wyspecjalizowanych instytucji. 
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Wykres 2.4. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach lepszego 
wykorzystania potencjału instytucji edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym w 2018 
roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 2: Planowanie ścieżki życia i kariery zawodowej 

1. Przygotowanie młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery zawodowej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku 1 konkurs (zadanie 
cykliczne realizowane od 2015 roku) na realizację projektów mających na celu wsparcie szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów 
kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wsparcie kształcenia 
ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (w tym w celu 
przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym), oraz tworzenie i rozwój 
ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy 
z pracodawcami. W ramach ogłoszonego konkursu do dofinansowania rekomendowano 63 projekty. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła 63 000 000,00 zł. 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania: 

− Realizacja w roku szkolnym 2018/2019 programu stypendialnego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – 
stypendia dla najzdolniejszych” dla uczniów ogólnodostępnych szkół zawodowych z terenu 
województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Programem planuje się objąć 2734 
uczniów (stypendium w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie) oraz 87 uczniów 
z niepełnosprawnościami (stypendium w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie). 

Kwota przeznaczona na realizację działania wynosi 20 552 950,00 zł. 

− Działalność doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Województwo 
Łódzkie (ZSiPOWŁNT w Łodzi), których zadaniem jest m.in. orientacja zawodowa, pomoc 
w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz planowaniu kariery zawodowej. 

Koszty związane z realizacją powyższych zadań ponoszone są w ramach działalności bieżącej szkół. 

• Departament Promocji zorganizował w okresie październik-listopad 2018 roku cykl spotkań i warsztatów 
z zakresu przedsiębiorczości w ramach programu pn. "Akademia Przedsiębiorczego Ucznia” 
skierowanego do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz „Akademia Przedsiębiorczości Malucha” 
skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (pilotaż w 2018 roku) mających na celu pobudzenie 
kreatywności i przedsiębiorczości. Działanie obejmowało cykl 4 warsztatów w przedszkolach oraz 10 
spotkań warsztatowych w szkołach (8 placówek z terenu Łodzi i 2 z terenu województwa). 

Kwota przeznaczona na realizację działania w 2018 roku wyniosła 40 000,00 zł. 
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH: 

Działania mające na celu przygotowanie młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery 
zawodowej podejmowane były stosunkowo częściej na poziomie samorządów powiatowych niż gminnych. 

W przypadku powiatów do tego typu działań najczęściej należało wspieranie inicjatyw zwiększających 
świadomość edukacyjną młodzieży oraz ich wiedzę na temat perspektyw zawodowych związanych 
z wyborem określonego kierunku kształcenia oraz wspieranie inicjatyw zwiększających umiejętność 
planowania ścieżki życia przez młodzież, np. planowanie rodziny, kariery zawodowej czy decyzji 
mieszkaniowych (działania realizowane w 55% powiatów). Połowa samorządów powiatowych inicjowała 
współpracę między ponadgimnazjalnymi szkołami o profilu zawodowym a przedsiębiorcami w regionie oraz 
między szkołami a władzami samorządowymi w celu dokonania rewizji oferty w zakresie profili kształcenia 
oraz współtworzenia programów, zaś niewiele mniej, bo 45% powiatów promowało aktywność 
i przedsiębiorczość młodych. Na terenie około 41% powiatów prowadzono działania mające na celu 
wzmacnianie aktywności zawodowej, w tym poprzez zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, 
wśród osób młodych do 25. roku życia, w szczególności poprzez promowanie łączenia edukacji z pracą 
dorywczą /tymczasową / w niepełnym wymiarze czasu / telepracą, stażami i praktykami zawodowymi. 

 

Wykres 2.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach przygotowania 
młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery zawodowej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Działaniom mającym na celu przygotowanie młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery 
zawodowej podejmowanym na szczeblu samorządów gminnych w 2018 roku służyło w szczególności 
(podobnie, jak w przypadku samorządów powiatowych) wspieranie inicjatyw zwiększających świadomość 
edukacyjną młodzieży oraz ich wiedzę na temat perspektyw zawodowych. Powyższe działania realizowane 
były na terenie 27% gmin województwa łódzkiego. Stosunkowo często (w około 18%-19% gmin) wspierano 
inicjatywy zwiększające umiejętność planowania ścieżki życia przez młodzież oraz wzmacniające aktywność 
zawodową osób młodych, a także promowano ich aktywność i przedsiębiorczość. Najrzadziej (w około 11% 
przypadków) podejmowano działania zmierzające do inicjowania współpracy między szkołami 
ponadgimnazjalnymi o profilu zawodowym a przedsiębiorcami oraz między szkołami a władzami 
samorządowymi. 
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Wykres 2.6. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach 
przygotowania młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery zawodowej w 2018 roku 
(N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 3: Aktywność społeczna, obywatelska i kulturalna 

1. Wsparcie aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania: 

− przyznanie w 2018 roku 33 dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zakładających działania wzbogacające 
ofertę kulturalną województwa łódzkiego oraz pielęgnujące polską tradycję kulturową 
w województwie m.in. poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek 
światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego, prezentowanie lokalnego 
i regionalnego dorobku kultury. W wyniku konkursu przyznano 33 dotacje. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wynosi 600 000,00 zł. 

− organizacja w 2018 roku dwudniowego Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej dla nauczycieli 
wszystkich przedmiotów, którego tematyka poświęcona była edukacji kulturowej. Wydarzenie 
obejmowało m.in. motywujące wykłady, warsztaty twórcze oraz możliwość zapoznania się 
z wydawnictwami, aplikacjami i innymi narzędziami przeznaczonymi do pracy z uczniem w zakresie 
edukacji kulturalnej. 

− Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 138 763,00 zł. 

− działania cykliczne realizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach projektów: 

o „Łódzkie pełne kultury” (II edycja), którego celem jest  umożliwienie dzieciom i  młodzieży 
z oddalonych od stolicy województwa rejonów dostępu do zasobów instytucji kultury 
mieszczących się w Łodzi (Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 
w Łodzi i Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi). Działania obejmują także m.in. 
przygotowanie przez wymienione instytucje programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
przeznaczonych do realizacji w siedzibach lokalnych instytucji kultury oraz przeprowadzenie 
warsztatów dla nauczycieli, przekazujących praktyczne narzędzia do realizacji edukacji 
kulturalnej. 
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Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 94 773,00 zł. 

o „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2018 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci 
z województwa łódzkiego” (realizacja od 2013 roku), którego celem jest organizacja warsztatów 
ekologiczno-artystycznych dla dzieci z 14 miast województwa łódzkiego służących 
upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i wykształceniu postaw proekologicznych 
oraz promocja walorów przyrodniczych regionu na terenie 7 Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 143 138,00 zł. 

o „Lokomotywą po wiedzę – projekt artystyczno-ekologicznym dla dzieci z województwa łódzkiego” 
(realizacja od 2017 roku), obejmującego 5 typów warsztatów poświęconych tematyce dbania 
o środowisko naturalne. Warsztaty realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (zwiedzanie 
Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody), Politechnice Łódzkiej, Łódzkim Domu 
Kultury oraz w 32 ośrodkach kultury z terenu województwa łódzkiego. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 110 431,00 zł. 

− działania cykliczne realizowane przez Filharmonię Łódzką: 

o realizacja projektu „Dziecięcy Uniwersytet Artystyczny” obejmującego wykłady i interaktywne 
warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat, podczas których łódzcy artyści i performerzy odkrywają 
tajniki pracy orkiestry, eksperymentują z różnymi technikami plastycznymi i zdradzają ciekawostki 
z różnych dziedzin sztuki. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 80 326,00 zł. 

o organizacja zajęć umuzykalniających „Baby boom boom” dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, których 
celem jest ćwiczenie układu mowy, słuchu, oddechowego, propriocepcji oraz pamięci, 
koncentracji i zręczności ciała w przyjaznej i kameralnej atmosferze, w obecności rodziców, 
podczas wspólnych zabaw muzycznych. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 25 754,00 zł. 

o organizacja spotkań pn. „Odkrywcy muzyki" dla dzieci w wieku 4-8 lat, na które składają się 
warsztaty i koncert kameralny, podczas którego warsztatowicze stają się artystami.   

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 112 145,00 zł. 

o organizacja warsztatów muzycznych pn. „Filharmonia z klasą” dla dzieci z klas I-VI szkół 
podstawowych, których celem jest podniesienie świadomości muzycznej uczniów i urozmaicenie 
nauki w ramach przedmiotu „Muzyka” w szkole podstawowej. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 39 224,00 zł. 

− działania cykliczne realizowane przez Teatr Wielki w Łodzi: 

o organizacja zajęć multidyscyplinarnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 
lat, łączących zajęcia wokalno-aktorskie, taneczne, muzyczne oraz plastyczne, które mają na celu 
nabycie przez ich uczestników nowej wiedzy i umiejętności w ramach każdej z powyższych 
dyscyplin. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 32 104,00 zł. 

o organizacja spotkań dydaktycznych w ramach chóru dziecięcego dla dzieci w wieku 7-17 lat, 
obejmujących zajęcia wokalne i ruchowe. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 60 957,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził konkurs na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie 
pracy podwórkowej służących integracji. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
29 977 471,00 zł. 



 

29 
 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu wspieranie aktywności społecznej, obywatelskiej 
i kulturalnej dzieci i młodzieży podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku ponad połowa 
jednostek (55%) wspierała i promowała udział dzieci i młodzieży w obywatelskich, lokalnych inicjatywach 
organizowanych przez podmioty ze sfery publicznej i społecznej. Podobny odsetek samorządów 
powiatowych wspierał wolontariat dzieci i młodzieży (50%) oraz inicjatywy służące kreowanie pozytywnego 
wizerunku aktywności społecznej, kulturalnej i wolontaryjnej (45%). 

 

Wykres 2.7. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Gminy w stosunkowo największym zakresie wspierały i promowały udział dzieci i młodzieży 
w obywatelskich, lokalnych inicjatywach (działanie to realizowane było przez 41% samorządów gminnych), 
natomiast wspieranie inicjatyw służących kreowaniu pozytywnego wizerunku aktywności społecznej, 
kulturalnej i wolontaryjnej oraz wspieranie wolontariatu dzieci i młodzieży podejmowane było przez około 
30%-31% gmin województwa łódzkiego. 

 

Wykres 2.8. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Obszar oddziaływania 4: Wczesna diagnostyka i promocja zdrowego trybu życia 

1. Wsparcie działań z zakresu wczesnej diagnostyki i profilaktyki zdrowego trybu życia 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Polityki Zdrowotnej wskazał następujące działania: 

− Realizacja projektu pn. „Łódzkie walczy z depresją” (przez 4 podmioty lecznicze i poradnie: 3 w Łodzi 
oraz 1 w Kutnie), którego celem było zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji 
wśród dzieci w wieku 11-13 lat poprzez zidentyfikowanie cech predysponujących do jej wystąpienia 
oraz redukcję tych czynników poprzez uczestnictwo warsztatach. Działanie obejmowało badanie 
przesiewowe, warsztaty dla dzieci, u których stwierdzono ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych 
oraz ponowną konsultację lekarską W 2018 roku przebadano 95 dzieci i przeprowadzono 35 
dwugodzinnych zajęć warsztatowych (7 cykli). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 30 921,00 zł. 

− Organizacja przez Łódzką Chorągiew ZHP seminarium informacyjno-edukacyjnego pn. "Dzieci w sieci 
– bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" dla 50 rodziców i opiekunów z terenu 
województwa łódzkiego. W ramach seminarium zorganizowano warsztaty z zakresu 
cyberbezpieczeństwa prowadzone przez wyszkolonych trenerów oraz dystrybuowano materiały 
edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 29 400,00 zł. 

− Realizacja Działania I w ramach projektu pn. „Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia” (przez 4 podmioty 
lecznicze: 3 w Łodzi i 1 w Sieradzu), którego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki 
chorób układu krążenia wśród uczniów ostatnich szóstych i siódmych klas szkół podstawowych 
z terenu województwa łódzkiego. W ramach działania w 2018 roku przeprowadzono 183 zajęcia 
edukacyjne w 47 szkołach, w których wzięło udział 3 075 uczniów. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 18 845,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS, mających na celu popularyzowanie 
wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości 
społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV. Podsumowaniem Obchodów 
był koncert zespołu LIPALI, w którym uczestniczyło około 500 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 7 830,00 zł. 

− Organizacja trzech szkoleń ( 13, 20 oraz 27 listopada 2018 r.) pn. „Zakażenie HIV – aspekty medyczne 
i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych”, w których udział wzięło 55 pracowników socjalnych 
i asystentów rodziny z terenu województwa łódzkiego. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 2 074,00 zł. 

− Organizacja Tygodnia Testowania (26-30 listopada 2018 r.), w ramach którego Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” przeprowadziło dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjno-
Diagnostycznym w Łodzi przy ulicy Tuszyńskiej 19. Podczas tygodnia testowania wykonano 42 
bezpłatne, anonimowe testy diagnostyczne w kierunku HIV. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 256 498,00 zł. 

− Uruchomienie w marcu 2018 roku Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD funkcjonującego 
w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, do zadań którego należy m.in.: 
wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, prowadzenie konsultacji i praca 
indywidualna z dzieckiem z zespołem FASD, prowadzenie rehabilitacji w zakresie integracji 
sensorycznej dzieci z FASD, prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych dla 
rodziców/opiekunów oraz udział w grupach wsparcia. Konsultacjami diagnostycznymi objęto 185 
dzieci, konsultacjami psychiatrycznymi objęto 41 dzieci, terapią objęto 16 dzieci, a także przekazano 
69 opinii lekarsko – psychologicznych. 
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Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 17 770,00 zł. 

− Funkcjonowanie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, 
Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego prowadzących poradnictwo dla młodzieży 
akademickiej przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej uzależnieniem. Dyżury 
w Punktach pełnią terapeuci ze Stowarzyszenia „MONAR” i Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych „Powrót z U”. W 2018 roku do Punktów zgłosiło się 77 osób, odbyło się ok. 25 spotkań 
grupowych. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 5 500,00 zł. 

• Departament Sportu i Turystyki wskazał następujące działania realizowane przez inne podmioty: 

− Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie łódzkim 
przeznaczonego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 400 000,00 zł. 

− Realizacja Programu interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego w ramach ogólnopolskiego systemu sportu 
młodzieżowego (SSM) (Łódzka Federacja Sportu). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 1 700 000,00 zł. 

− Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa i szkolenia sportowego w ramach sportu 
akademickiego dla środowiska młodzieży akademickiej województwa łódzkiego (Akademicki Związek 
Sportowy, Organizacja Środowiskowa). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 160 000,00 zł. 

− Organizacja sportowej rywalizacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa 
łódzkiego w ramach m.in. Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady oraz udział 
reprezentantów środowiska szkolnego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich (Łódzki Szkolny 
Związek Sportowy). 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 300 000,00 zł. 

• Departament Polityki Regionalnej prowadzi w ramach Strategii komunikacji RPO WŁ na lata 2014-2020 
szerokie działania promocyjne dotyczące możliwości wykorzystania RPO WŁ na lata 2014-2020 
w realizacji programów rehabilitacyjnych i profilaktycznych, w tym działań zwiększających udział 
w badaniach profilaktycznych. 

Działania realizowane w ramach bieżącej działalności Departamentu. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku konkurs na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami, zgodnie z zakresem Regionalnego 
Programu Zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas 
szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020”3. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Samorządy powiatowe stosunkowo najczęściej (w 45% przypadków) podejmowały w 2018 roku działania 
mające na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości wsparcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb dzieci oraz młodzieży, a także 
promocję zdrowia, w tym nastawione na budowanie warunków dla dbałości o zdrowie. Na terenie 36% 
powiatów województwa łódzkiego wspierano działania profilaktyczne związane z szeroko rozumianymi 
uzależnieniami w szkołach, natomiast stosunkowo rzadko, bo w przypadku 27% samorządów szczebla 

 
3 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.   
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powiatowego, wspierano działania o charakterze wczesnodiagnostycznym w przypadku najmłodszych 
dzieci. 

 

Wykres 2.9. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
działań z zakresu wczesnej diagnostyki i profilaktyki zdrowego trybu życia w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Działania podejmowane przez samorządy gminne w największym stopniu (w przypadku 57% gmin) 
obejmowały wspieranie działań profilaktycznych związanych z szeroko rozumianymi uzależnieniami, w tym 
uzależnieniami behawioralnymi, w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie prowadzenia 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii. Stosunkowo często podejmowane były również działania mające na celu promocję zdrowia 
(35% gmin), natomiast poprawa dostępu do wysokiej jakości wsparcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
psychicznego oraz wsparcie działań o charakterze wczesnodiagnostycznym w przypadku najmłodszych 
dzieci, zarówno objętych opieką żłobkową i przedszkolną, jak i przebywających poza systemem edukacji, 
obejmujące przygotowanie w tym zakresie m.in. lekarzy pediatrów oraz lekarzy pierwszego kontaktu, 
realizowane było stosunkowo najrzadziej (odpowiednio przez 21% i 11% samorządów powiatowych). 

 

Wykres 2.10. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia działań 
z zakresu wczesnej diagnostyki i profilaktyki zdrowego trybu życia w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Obszar oddziaływania 5: Interwencje 

1. Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych wywodzących się z rodzin 
problemowych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na realizację 
projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące instrumenty 
aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia lub 
funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej4. 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Z uwagi na fakt, że organizacja systemu pieczy zastępczej leży w kompetencji samorządów powiatowych, 
działania szczegółowe mające na celu usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej i młodych 
dorosłych wywodzących się z rodzin problemowych realizowane są głównie przez powiaty. 

Najczęstszymi działaniami podejmowanymi przez samorządy powiatowe w powyższym zakresie w 2018 
roku było opracowywanie i wdrażanie standardów usamodzielniania, zarówno dla wychowanków pieczy 
zastępczej, jak i młodzieży wywodzącej się z rodzin problemowych. Działania te realizowane były przez 59% 
powiatów z terenu województwa łódzkiego. W przypadku 36% samorządów powiatowych stwierdzono 
nawiązywanie współpracy z sektorem pozarządowym działającym na rzecz usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych wywodzących się z rodzin problemowych 
w przedmiocie realizacji zadań publicznych z tego zakresu oraz organizację wsparcia mieszkaniowego dla 
wychowanków poprzez rozwijanie sieci mieszkań chronionych oraz przydzielanie mieszkań w zwykłych 
dzielnicach o przeciętnym, a nie obniżonym standardzie. Najrzadziej – na terenie zaledwie jednego powiatu 
– udzielano wsparcia w postaci wprowadzenia asystenta osoby usamodzielniającej się lub młodej osoby 
z rodziny problemowej. 

 

Wykres 2.11. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach 
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych wywodzących się z rodzin 
problemowych w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Działanie polegające na wprowadzeniu asystenta osoby usamodzielniającej się lub młodej osoby z rodziny 
problemowej były natomiast najczęściej podejmowanymi przez samorządy gminne (dotyczyły około 7% 
jednostek). Pozostałe działania były przez samorządy gminne podejmowane stosunkowo rzadko. 

 
4 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie aktywności zawodowej rodziców.   
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 2. Dzieci i młodzież 

 

Grupa docelowa 2: Dzieci i młodzież 

Cel szczegółowy: Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności i niezależności oraz budowa umiejętności 

skutecznego radzenia sobie w otoczeniu społecznym 

  

 

 

Odsetek dzieci w wieku żłobkowym objętych opieką w żłobkach wzrósł w 2018 roku do 10,0% ogółem i 1,4% 
na wsi, a zatem wskaźnik ten osiągnął wartości wyższe od oczekiwanych w roku 2020 (7,5% ogółem i 1,0% 
na wsi w roku 2020). 

Odsetek NEETs (NEETs - osoby w wieku 15-24 lata, które jednocześnie nie uczą się, nie uczestniczą 
w szkoleniach i nie pracują w ogólnej liczbie ludności w wieku 15-24 lata) zwiększył się w 2018 roku do 
poziomu 8,6%, co stanowi wartość nieznacznie wyższą od zakładanej w roku 2020. 

Wartość wskaźnika zdawalności egzaminów maturalnych wyniosła w 2018 roku 79,3% i była nieznacznie 
niższa od wartości docelowej zaplanowanej na rok 2020 (80,0%). 
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3. GRUPA DOCELOWA: OSOBY DOROSŁE W WIEKU PRODUKCYJNYM  
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób w wieku 
produkcyjnym poprzez wspieranie zdrowego trybu życia, zintegrowaną aktywizację zawodową 
i społeczną wykorzystującą potencjał sektora publicznego i społecznego oraz działania na rzecz 
usamodzielniania materialnego i społecznego od początku kariery zawodowej 

 

 Obszar oddziaływania 1: Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone marginalizacją - obszar priorytetowy 

1. Poprawa zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i wspieranie aktywności fizycznej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku: 

−  1 konkurs (zadanie cykliczne realizowane od 2016 roku) mający na celu ułatwienie lub umożliwienie 
powrotu do pracy mieszkańcom województwa łódzkiego dzięki wsparciu w postaci rehabilitacji 
medycznej w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego, który skierowany był do osób 
cierpiących na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Wsparciem w 
ramach konkursu obejmowało działania medyczne, edukacyjne oraz wsparcie dodatkowe w postaci 
zwrotu kosztu dojazdu na badania i opieki nad osobami zależnymi. W ramach przeprowadzonego 
konkursu do dofinansowania rekomendowano 10 projektów. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła 8 368 815,00 zł. 

− 1 konkurs (zadanie cykliczne realizowane od 2016 roku) dotyczący działań uzupełniających programy 
profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, 
w tym działań zwiększających udział w badaniach profilaktycznych. Wsparcie w ramach konkursu 
obejmowało działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej, 
zapewnienie dojazdu na badania, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną będącą pod opieką 
uczestnika projektu na czas korzystanie ze wsparcia. W ramach przeprowadzonych konkursów do 
dofinansowania rekomendowano 9 projektów. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła około 35 906 780,00 zł. 

• Departament Polityki Zdrowotnej wskazał następujące działania: 

− Przeprowadzenie przez 8 podmiotów z terenu województwa łódzkiego (przychodnie, poradnie 
psychologiczne, fundacje) warsztatów pn. „Utrzymaj równowagę” adresowanych do dorosłych 
mieszkańców województwa łódzkiego, których celem było kształtowanie przekonań, zachowań, 
postaw i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne. W 2018 roku przeprowadzono 160 
warsztatów. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 70 588,00 zł. 

− Realizacja przez 5 podmiotów leczniczych (2 w Łodzi i Poddębicach oraz 1 w Sieradzu) Działania II 
w ramach projektu pn. „Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia”, skierowanego do mieszkańców 
województwa łódzkiego w wieku od 46. do 65. roku życia, u których nie stwierdzono chorób układu 
krążenia. W ramach akcji każdy pacjent mógł skorzystać m.in. z badań laboratoryjnych, konsultacji 
kardiologicznej wraz z badaniem echokardiograficznym serca, rozmowy edukacyjnej. W działaniu 
wzięło udział 378 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 57 227,00 zł. 

− Przeprowadzenie za pośrednictwem 5 podmiotów leczniczych z terenu województwa łódzkiego (4 
z Łodzi i 1 z Poddębic) akcji „Łódzkie dba o zdrowie kobiet” skierowanej do kobiet w wieku 25-40 lat 
z województwa łódzkiego, której celem było zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania, 
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wykrywania nowotworów piersi oraz zachęcenie kobiet do wykonywania regularnych badań 
profilaktycznych piersi i zwrócenie uwagi na rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. 
Działania w ramach akcji polegały na wykonywaniu badań USG piersi, konsultacjach lekarskich, 
podczas których prowadzona była edukacja zdrowotna. W 2018 roku przebadano 359 kobiet. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 49 776,00 zł. 

− Realizacja przez podmioty lecznicze, fundacje i stowarzyszenia z terenu województwa łódzkiego 
(łącznie 8 podmiotów) w ramach realizacji zadań publicznych WŁ projektów mających na celu 
świadczenie pomocy psychologicznej dla różnych grup odbiorców, m.in. dorosłych mieszkańców 
województwa łódzkiego w stanie kryzysu emocjonalnego i psychicznego, w tym krzywdzonych 
w wyniku przemocy, małżeństw lub związków nieformalnych, które znalazły się w stanie kryzysu, 
kobiet, w tym doznających różnych form przemocy lub dyskryminacji, osób chorych na stwardnienie 
rozsiane (SM) na każdym etapie choroby, a także członków rodzin osieroconych oraz wolontariuszy 
pozostających pod wpływem stresu spowodowanego śmiercią podopiecznych. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 213 710,00 zł. 

• Departament Sportu i Turystyki wskazał na działalność klubów sportowych z województwa łódzkiego 
obejmującą m.in. organizację zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, promocję aktywności fizycznej na terenach wsi i małych miast oraz organizację 
cyklu biegów ulicznych i przełajowych „Łódzkie promuje bieganie”. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych działań w 2018 roku wyniosła 1 380 000,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Zaburzenia psychiczne i somatyczne 
w przebiegu uzależnień. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie” (19 października 2018 
r.), mającej na celu podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego w zakresie  
rozpoznawania objawów związanych z zaburzeniami osobowości, uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, podejmowania interwencji oraz odpowiedniego kierowania do specjalistów. 
W konferencji uczestniczyło 90 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 15 109,00 zł. 

− Organizacja I Kongresu Suicydologicznego pn. „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji 
w Polsce” (22 marca 2018 r.), skierowanego do lekarzy psychiatrów, studentów medycyny, 
psychologów, pedagogów, socjologów, funkcjonariuszy policji, terapeutów uzależnień od substancji 
psychoaktywnych z terenu województwa łódzkiego. W konferencji uczestniczyły 582 osoby. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 21 670,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku konkursy na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym dla osób niesamodzielnych, 
w tym osób starszych lub niepełnosprawnych, obejmujących m.in. długoterminową opiekę 
pielęgniarską, opiekę paliatywną i hospicyjną, rozwój zespołów leczenia środowiskowego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych. 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu obejmującego powyższe działania w 2018 roku wyniosła 
49 139 051,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Zarówno w przypadku samorządów powiatowych, jak i gminnych, wśród działań podejmowanych 
najczęściej w ramach poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i wspierania aktywności fizycznej, 
znajdowało się propagowanie i promocja zdrowego, aktywnego stylu życia (działanie to realizowało 59% 
powiatów i 47% gmin) oraz profilaktyka zachowań ryzykownych, szczególnie dotyczących uzależnienia od 
alkoholu oraz redukcja szkód związanych z zachowaniami ryzykownymi (41% powiatów i 46% gmin). 
Działaniem realizowanym najrzadziej zarówno przez powiaty, jak i gminy, była natomiast rozbudowa 
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i promocja systemu poradni psychologicznych dla osób w kryzysie emocjonalnym. Działanie to realizowano 
na terenie odpowiednio 14% powiatów i 8% gmin. 

 

Wykres 3.1. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i wspieranie aktywności fizycznej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Wykres 3.2. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy zdrowia, 
w tym zdrowia psychicznego i wspieranie aktywności fizycznej w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Jednocześnie samorządy powiatowe wyraźnie częściej niż gminne podejmowały działania mające na celu 
podnoszenie świadomości dotyczącej podstawowych problemów zdrowotnych (45% powiatów i tylko 21% 
gmin, podczas gdy w gminach zdecydowanie częściej niż w powiatach wspierano działania na rzecz leczenia 
i zmniejszania konsekwencji uzależnień podejmowane przez organizacje pozarządowe, szczególnie na 
terenach, na których działa niewiele placówek o takim profilu. Realizacja powyższego działania została 
podjęta w 2018 roku przez 35% gmin i jedynie 14% powiatów.   

 

2. Wsparcie aktywności zawodowej i poprawa sytuacji ekonomicznej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku 1 konkurs (zadanie 
cykliczne realizowane od 2016 roku) na realizację projektów mających na celu zapobieżenie 
negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i przywrócenie do zatrudnienia osób, które 
w wyniku zmian gospodarczych są zagrożone utratą zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego 
wsparcia w ramach outplacementu, obejmującego m.in.: szkolenia i kursy zawodowe, doradztwo 
zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe 
przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia, studia 
podyplomowe, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność. W ramach 
przeprowadzonych konkursów do dofinansowania rekomendowano 20 projektów. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła 21 746 597,00 zł. 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania realizowane przez jednostki podległe: 

− Prowadzenie przez Łódzki Dom Kultury (począwszy od 2012 roku) szkoleń w ramach programu pn. 
„Regionalna Akademia Kadr Kultury”, których celem jest profesjonalizacja pracowników i działaczy 
sektora kultury, a także rozwój osób zainteresowanych działalnością kulturalną poprzez wsparcie 
udzielane przez przedstawicieli sektora kultury, praktyków, animatorów w zakresie możliwych 
kierunków rozwoju zawodowego. W ciągu 5 lat funkcjonowania programu przeszkoliło się łącznie 
około 3500 osób; zrealizowano ponad 250 różnych tematów szkoleń. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 66 996,00 zł. 

− Organizacja i prowadzenie przez szkoły policealne, centra kształcenia ustawicznego, centra 
kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzone przez Województwo Łódzkie w ramach 
kształcenia ustawicznego kursów kwalifikacyjno-zawodowych, które umożliwiają uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji. 

Koszty związane z realizacją powyższych zadań ponoszone są w ramach działalności bieżącej szkół 
i ośrodków. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Realizacja projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020, 
w ramach którego w 2018 roku m.in.: zorganizowano 5 spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, 1 dwudniowy warsztat dla pracowników OWES dotyczący ochrony danych 
osobowych, seminarium dla pracowników OWES dotyczące praktycznego planowania i wdrażania 
zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na 
rzecz wspólnot, 2 posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 7 spotkań  zespołu  
interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli  nauki z podmiotami ekonomii 
społecznej, Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, 1 wizytę studyjną dla JST z zakresu 
dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych, spotkania regionalne podmiotów o charakterze 
reintegracyjnym oraz spotkania w powiatach (PES/JST) dotyczące rozwoju współpracy oraz lokalnych 
planów rozwoju ekonomii społecznej; prowadzano doradztwo z zakresu tworzenia PES, narzędzi ES, 
dynamizacji stosowania klauzul społecznych; zrealizowano badanie pn. „Stan ekonomii społecznej 
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w województwie łódzkim 2017” (wraz z drukiem raportu), wydrukowano 500 szt. informatora 
Podmiotów Ekonomii Społecznej województwa łódzkiego; przeprowadzono pilotaż narzędzia 
monitorującego wskaźniki rozwoju ekonomii społecznej i działalność OWES (we współpracy 
z MRPiPS); udział w pracach grupy ds. Koordynacji Regionów przy Krajowym Komitecie ES, w pracach 
Komitetu Akredytacyjnego systemu akredytacji OWES, w konsultacjach publicznych aktualizacji 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w II Europejskim Forum Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w ramach projektu w 2018 roku wyniosła około 507 046 zł. 

− Organizacja i przeprowadzenie w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej 
wraz z seminarium pn. „Ekonomia społeczna jako istotny element środowiskowego wsparcia osób 
chorujących psychicznie w regionie łódzkim” (9 września 2018 r.). W projekcie wzięło udział 54 
Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych, a w seminarium około 100 
przedstawicieli PES/PS. Celem projektu była wymiana doświadczeń i zwiększenie potencjału PES/PS 
z terenu województwa łódzkiego oraz aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych  na rynku 
pracy. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 100 000,00 zł. 

− Organizacja szkolenia dla kadry zarządzającej instytucji pomocy społecznej z terenu województwa 
łódzkiego, obejmującego m.in. działania z zakresu ekonomii społecznej, temat klauzul społecznych 
oraz społecznie odpowiedzialnego zlecania zadań publicznych. Szkolenie w postacie trzydniowej 
wizyty studyjnej (7-9 marca 2018 r.) w województwie warmińsko-mazurskim. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 21 040,00 zł. 

− Organizacja I Posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie Województwa Łódzkiego powołanego Uchwałą Nr 660/18 Zarząd Województwa Łódzkiego 
z dnia 8 maja 2018 r. (22 października 2018 r.), podczas którego poruszano zagadnienia związane z 
projektem „Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON”, efektywną współpracą 
powiatowych centrów pomocy rodzinie z ośrodkiem adopcyjnym podczas procesu adopcyjnego oraz 
kwestie związane z kampanią "Miej to z głowy". 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 1 848,00 zł. 

− Realizacja i emisja reportażu „Równoważnia” w TV TOYA (20-28 września 2018 r.) stanowiącego 
prezentację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Łodzi w dn. 08 września 2018 
r. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 6 156,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na 
realizację projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące 
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia 
lub funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej5. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu wspieranie aktywności zawodowej i poprawę sytuacji 
ekonomicznej osób dorosłych w wieku produkcyjnym, samorządy powiatowe najczęściej podejmowały 
działania służące odtworzeniu zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz wspieraniu 
osiągnięcia przez nie samodzielności życiowej, ekonomicznej i społecznej, m.in. poprzez wspieranie dalszej 

 
5 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie aktywności zawodowej rodziców.   
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integracji i przejścia na otwarty rynek pracy uczestników CIS, WTZ i ZAZ (działanie realizowane przez 45% 
powiatów), a także wykorzystywaniu potencjału partnerstw lokalnych, zwłaszcza powiatowych urzędów 
pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, we wspieraniu aktywności zawodowej 
(32% powiatów). Drugie z wymienionych powyżej działań było jednocześnie najczęściej podejmowanym 
w 2018 roku przez samorządy gminne – ich realizację wskazało 41% gmin z terenu województwa. Zarówno 
powiaty, jak i gminy stosunkowo często podejmowały działania edukacyjne na rzecz zwiększenia 
kompetencji kadr administracji publicznej w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym 
w szczególności stosowania klauzul społecznych w procesie udzielania zamówień publicznych. Działania te 
realizowane były w 23% powiatów i 21% gmin.  

 

Wykres 3.3. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
aktywności zawodowej i poprawy sytuacji ekonomicznej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych …

Wykorzystywanie we wsparciu aktywności zawodowej
potencjału partnerstw lokalnych

Odtworzenie zdolności do zatrudnienia osób pozostających
bez pracy oraz wspieranie osiągnięcia przez nie…

Tak Nie
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Wykres 3.4. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
aktywności zawodowej i poprawy sytuacji ekonomicznej w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 2: Kapitał społeczny 

1. Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał na realizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi projekt pn. 
„(CO)OPERACJA W (CO)ALICJI”, stanowiący kompleksowe 3 letnie (lata 2016-2018) przedsięwzięcie 
obejmujące diagnozę, sieciowanie, podnoszenie kompetencji kadr oraz wsparcie projektów z zakresu 
edukacji kulturowej.  

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 246 988,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie wypełniania 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 2 projektów pn. „Wolontariusz XXI wieku – kontynuacja” 
oraz „Wolontariusz – bohater dnia codziennego”. W ramach projektów zorganizowano m.in.: 
obchody Dnia Wolontariusza Województwa Łódzkiego, spotkania promujące wolontariat w kilku 
miastach regionu, 2–dniowy wyjazd szkoleniowo–integracyjny dla wolontariuszy PCK. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 15 600,00 zł. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej i
przedsiębiorczości społecznej w aktywnej integracji…

Przeciwdziałanie niskiej jakości zatrudnienia tymczasowego

Powiązanie przeciwdziałania ubóstwu ze wsparciem
mobilności terytorialnej osób biednych

Wspieranie i tworzenie partnerstw oraz współpracy
międzyinstytucjonalnej w zakresie rozwoju i promocji…

Działania  na rzecz przeciwdziałania ubóstwu oparte na
interdyscyplinarności i podejściu podmiotowym

Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji przez całe życie
oraz przekwalifikowania

Wsparcie działań organizacji pozarządowych
przeciwdziałających bezrobociu

Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji…

Odtworzenie zdolności do zatrudnienia osób pozostających
bez pracy oraz wspieranie osiągnięcia przez nie…

Zwiększenie kompetencji kadr administracji publicznej w 
zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych …

Wykorzystywanie we wsparciu aktywności zawodowej
potencjału partnerstw lokalnych

Tak Nie
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

W celu wzmocnienia aktywności społecznej i obywatelskiej osób dorosłych w wieku produkcyjnym zarówno 
samorządy powiatowe, jak i gminne, w największym zakresie prowadziły działania mające na celu ułatwianie 
kontaktu obywatela z administracją publiczną (45% powiatów i 47% gmin), działania wspierające rozwój 
wolontariatu (41% powiatów i 32% gmin), a także wspierały lokalną samoorganizację i aktywność 
obywatelską (36% powiatów i 30% gmin). Samorządy powiatowe stosunkowo często podejmowały również 
działania mające na celu wsparcie grup samopomocowych, także zrzeszających opiekunów osób 
niesamodzielnych, ruchów samopomocy sąsiedzkiej oraz osób usamodzielniających się – działania takie 
realizowane były na terenie 32% powiatów województwa łódzkiego. 

 

Wykres 3.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wzmacniania 
aktywności społecznej i obywatelskiej w 2018 roku (N=22) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Stosunkowo najrzadziej samorządy powiatowe i gminne uruchamiały programy wspierające lokalnych 
liderów społecznych (9% powiatów i 4% gmin), a także wspierały wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii w procesie koordynacji działań wolontariackich i obywatelskich (14% powiatów i gmin z terenu 
województwa łódzkiego). W przypadku samorządów gminnych rzadko realizowano również działania 
mające na celu zwiększenie liczby zadań zlecanych do realizacji przez organizacje pozarządowe 
z wykorzystaniem modelu współfinansowania przez samorząd województwa – działanie to wskazało 
zaledwie 5% gmin województwa łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uruchomienie programów wspierających lokalnych liderów
społecznych

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie
koordynacji działań wolontariackich i obywatelskich

Wsparcie grup samopomocowych

Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności
obywatelskiej

Działania wspierające rozwój wolontariatu

Ułatwianie kontaktu obywatela z administracją publiczną

Tak Nie
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Wykres 3.6. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wzmacniania 
aktywności społecznej i obywatelskiej w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

2. Wsparcie budowy tożsamości regionalnej 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania realizowane przez jednostki podległe: 

− Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi prowadzi od 2001 roku 
digitalizację zasobów prasy regionalnej będącej w jej posiadaniu oraz rozwija Bibliotekę Cyfrową - 
Regionalia Ziemi Łódzkiej.  

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wyniosła 26 500,00 zł. 

− wydarzenia związane z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowane 
przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (wystawa pt. "Od wielości do jedności. 
Niepodległej Polski droga do złotego") oraz Teatr Wielki (spektakl pt. „Bal u Naczelnika”). 

Łączna kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 1 606 523,00 zł. 

− w 2018 roku odbyła się 19. edycja Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski", w ramach którego 
Filharmonia Łódzka zorganizowała w 20 miejscowościach województwa łódzkiego 20 koncertów 
łączących możliwość słuchania muzyki ze zwiedzaniem zabytków regionu łódzkiego. 

Łączny koszt Festiwalu w 2018 roku wyniósł 579 63400 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu wspieranie budowy tożsamości regionalnej 
podejmowanych w 2018 roku zarówno przez samorządy powiatowe, jak i gminne, stosunkowo często 
(w 32% powiatów i 39% gmin) wspierano działania aktywizacyjne i kulturalne wzmacniające tożsamość 
lokalną. Około 18% powiatów i 25% gmin wiązało kierunki wzmacniania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z konkretnymi typami zadań w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i wspólnot 
lokalnych. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uruchomienie programów wspierających lokalnych liderów
społecznych

Zwiększenie przez gminy liczby zadań zlecanych do
realizacji przez organizacje pozarządowe

Wsparcie grup samopomocowych

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie
koordynacji działań wolontariackich i obywatelskich

Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności
obywatelskiej

Działania wspierające rozwój wolontariatu

Ułatwianie kontaktu obywatela z administracją publiczną

Tak Nie
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Wykres 3.7. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
budowy tożsamości regionalnej w 2018 roku (N=22) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wykres 3.8. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia budowy 
tożsamości regionalnej w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 3: Problemy młodych dorosłych 

1. Wsparcie młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na 
realizację projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące 
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia 
lub funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej6. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Najczęstszym działaniem służącym wsparciu młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem 
podejmowanym na poziomie powiatowym w województwie łódzkim jest udzielanie wsparcia w zakresie 
rozwoju zawodowego, obejmującego m.in. bezpośrednią pomoc w znalezieniu miejsca pracy, staże, 
praktyki zawodowe czy udzielanie dotacji na założenie działalności gospodarczej, którego realizację 
wskazało 45% samorządów powiatowych. Około 23% powiatów prowadziło działania mające na celu 
stabilizację zatrudnienia osób młodych z uwzględnieniem aspektu jego dobrej jakości, a 18% samorządów 
powiatowych działało na rzecz zwiększenia kompetencji doradztwa zawodowego i życiowego wśród kadr 
pomocy społecznej. 

 
6 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie aktywności zawodowej rodziców.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Powiązanie współpracy między JST a organizacjami
pozarządowymi z konkretnymi typami zadań

Wsparcie działań aktywizacyjnych i kulturalnych
wzmacniających tożsamość lokalną

Tak Nie
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Powiązanie współpracy między JST a organizacjami
pozarządowymi z konkretnymi typami zadań

Wsparcie działań aktywizacyjnych i kulturalnych
wzmacniających tożsamość lokalną

Tak Nie
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Wykres 3.9. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia 
młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem w 2018 roku (N=22) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Działania służące wspieraniu młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem podejmowane przez 
samorządy gminne w 2018 roku obejmowały głównie wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego, które 
realizowane było na terenie 39% gmin. Około 21% gmin podejmowało działania służące zwiększeniu 
kompetencji doradztwa zawodowego i życiowego wśród kadr pomocy społeczne, natomiast najrzadziej 
(w 7% przypadków) gminy podejmowały działania służące stabilizacji zatrudnienia osób młodych. 

 

Wykres 3.10. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia młodych 
dorosłych zagrożonych wykluczeniem w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

2. Wsparcie na rzecz usamodzielniania się młodych dorosłych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na 
realizację projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące 
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia 
lub funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej7. 

 
7 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie aktywności zawodowej rodziców.   
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Zwiększanie kompetencji doradztwa zawodowego i
życiowego wśród kadr pomocy społecznej

Wsparcie działań mających na celu stabilizację
zatrudnienia osób młodych

Wsparcie w rozwoju zawodowym

Tak Nie
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Wsparcie działań mających na celu stabilizację
zatrudnienia osób młodych

Zwiększanie kompetencji doradztwa zawodowego i
życiowego wśród kadr pomocy społecznej

Wsparcie w rozwoju zawodowym

Tak Nie
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Zadania z zakresu usamodzielniania się młodych dorosłych podejmowane są w głównej mierze przez 
samorządy powiatowe. 

Najczęściej w ramach powyższego działania samorządy powiatowe podejmowały w 2018 roku działania 
mające na celu wsparcie osób w wieku 18-29 lat poszukujących mieszkania oraz promocję instytucji 
wspierających proces usamodzielniania – działania te realizowane były na terenie 41% powiatów. Wyraźnie 
rzadziej wspierano zaś programy budowy mieszkań dostępnych finansowo oraz wspierano grup 
samopomocowe zrzeszające osoby usamodzielniające się (odpowiednio 9% i 5% powiatów). 

 

Wykres 3.11. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wsparcia na 
rzecz usamodzielniania się młodych dorosłych w 2018 roku (N=22) 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tak Nie
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 3. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 

 

Grupa docelowa 3: Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 

Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób w wieku produkcyjnym poprzez 

wspieranie zdrowego trybu życia, zintegrowaną aktywizację zawodową i społeczną wykorzystująca potencjał sektora 

publicznego i społecznego oraz działania na rzecz usamodzielnienia materialnego i społecznego od początku kariery 

zawodowej 

  

 

Liczba osób zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od 
alkoholu wyniosła w 2017 roku 122 tys. osób i była wyższa od poziomu zakładanego na rok 2020 o 12 tysięcy 
osób. 

Liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok podlega w województwie łódzkim 
wyraźnej tendencji spadkowej. W roku 2018 liczba ta była niższa od poziomu zakładanego w roku 2020 
o 13 tysięcy osób. 
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4. GRUPA DOCELOWA: OSOBY STARSZE 
\ 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa poziomu aktywności 
społecznej,  kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej (oraz w innych obszarach), a co za tym idzie poprawa 
zdrowia fizycznego i dobrostanu osób starszych 

 

 Obszar oddziaływania 1: Zwiększenie pozazawodowej aktywności osób starszych - obszar priorytetowy 

1. Stworzenie lokalnych programów aktywizacji osób starszych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, 
struktury potrzeb i możliwości ich zaspokojenia 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku 1 konkurs (działanie 
cykliczne realizowane od 2016 roku) na realizację projektów zakładających wsparcie w postaci szkoleń 
i kursów skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. W ramach 
ogłoszonego konkursu do dofinansowania rekomendowano 18 projektów. 

Kwota przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do podpisania umów w 2018 roku 
wyniosła 13 871 392,00 zł. 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał następujące działania realizowane przez jednostki podległe: 

− Łódzki Dom Kultury organizuje corocznie od 2016 roku Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej  
"Przystanek 60+" skierowany do osób powyżej 60. roku życia, którego celem jest m. in. edukacja 
kulturalna, budzenie i rozwijanie talentów artystycznych, podnoszenie kompetencji i wiedzy 
o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wyniosła 188 854,00 zł. 

− Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu organizuje regularnie bezpłatne zajęcia warsztatowe z podstaw 
obsługi komputera i Internetu dla seniorów, mające na celu wsparcie osób starszych w korzystaniu 
z nowoczesnych technologii informatycznych. 

Koszty związane z realizacją powyższych zadań ponoszone są w ramach działalności bieżącej 
jednostki. 

• Departament Cyfryzacji realizuje od 2017 roku projekt pn. „UCYFROWIENI 45+”, obejmujący cykl 
warsztatów w zakresie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 
45+ (wśród uczestników przeważają osoby w wieku 60+) zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Kwota przeznaczona na realizację projektu w 2018 roku wyniosła 9 936,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Realizacja Programu "Karta Seniora Województwa Łódzkiego" mającego na celu promowanie 
aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, umożliwienie seniorom rozwoju pasji 
i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. W 2018 roku zawarto 27 
porozumień dotyczących współpracy w ramach programu oraz podjęto szerokie działania 
promocyjne. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła około 11 537,00 zł. 

− Realizacja (we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi) projektu 
„Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych”, którego celem jest wzmocnienie kompetencji 
liderskich przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych województwa łódzkiego. W 2018 
roku w przedsięwzięciu uczestniczyło 17 osób reprezentujących 9 podmiotów z terenu województwa 
łódzkiego.  

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 40 037,00 zł. 
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− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 9 projektów mających na celu aktywizację i integrację 
osób starszych, które obejmowały: organizację warsztatów tematycznych (komputerowych, fitness, 
itp.), zajęć aktywizujących seniorów, wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów do kina i teatru, 
obchodów Dnia Seniora oraz wieczerzy wigilijnych dla osób starszych.  

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 100 000,00 zł. 

− Realizacja (w partnerstwie z Województwem Opolskim i Towarzystwem Przyjaciół 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi) projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu 
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami 
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” (kwiecień 
2018 r. – marzec 2020 r.) w ramach PO WER. Działania zrealizowane w ramach projektu w 2018 roku 
obejmowały m.in.: przeprowadzenie pogłębionych badań potrzeb odbiorców projektu, stworzenie 
zespołu ekspertów ds. opracowania modelu, opracowanie wymagań technicznych dla mieszkań 
wspomaganych oraz standardu pakietu usług opiekuńczych, opracowanie programu szkoleń dla 
kadry mieszkań wspomaganych, wybór 5 gmin do projektu i podpisanie porozumień o współpracy, 
organizacja 2 zagranicznych wizyt studyjnych (do Niemiec i Szwecji) dla wybranych w projekcie gmin, 
organizacja posiedzeń panelu ekspertów i spotkań informacyjnych dla partnerów projektu, JST 
i odbiorców wsparcia. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 558 533,00 zł. 

− Organizacja w regionie łódzkim 4 plenerowych przedsięwzięć w ramach „Wojewódzkich Dni Seniora 
2018” (25 sierpnia 2018 r. w Skierniewicach, 02 września 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim, 15 
września 2018 r. w Sieradzu, 22 września 2018 r. w Zgierzu), obejmujących m.in. warsztaty, występy 
oraz wykłady. W projekcie udział wzięło około 3 000 osób z 134 podmiotów (m.in. uniwersytetów 
trzeciego wieku, rad seniorów, klubów seniorów, organizacji pozarządowych, domów pomocy 
społecznej). W dniu 12 października 2018 r. w Teatrze Wielkim zorganizowane zostały „Wojewódzkie 
Obchody Dnia Seniora 2018”, mające charakter integracyjny. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 393 508,00 zł. 

− Organizacja konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ 
i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” (22 sierpnia 2018 r.), mającej na celu 
upowszechnienie wyników zrealizowanych badań naukowych pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ 
z terenu województwa łódzkiego” oraz „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania 
opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.  W konferencji udział wzięło 100 
osób, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 43 222,00 zł. 

 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu tworzenie lokalnych programów aktywizacji osób starszych, 
samorządy powiatowe stosunkowo najczęściej prowadziły w 2018 roku działania służące zwiększeniu oferty 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć obejmujących organizację czasu wolnego (szczególnie cyklicznych) dla 
seniorów – działania takie podejmowało 45% powiatów z terenu województwa łódzkiego. Stosunkowo 
często podejmowano również działania mające na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury poprzez 
zorganizowane formy wyjazdowe oraz propagowanie formy wymiany kulturalnej (33% powiatów). Wśród 
działań podejmowanych najrzadziej przez samorządy szczebla powiatowego znalazło się wspieranie 
i organizacja wolontariatu osób starszych oraz wspieranie działalności edukacyjnej kierowanej do seniorów. 
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Wykres 4.1. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach tworzenia 
lokalnych programów aktywizacji osób starszych w 2018 roku (N=23) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wykres 4.2. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach tworzenia 
lokalnych programów aktywizacji osób starszych w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

W przypadku samorządów gminnych, w największym zakresie tworzeniu lokalnych programów aktywizacji 
osób starszych służyło upowszechnianie Karty Seniora uprawniającej do zniżek m.in. w instytucjach kultury, 
sportu i rekreacji, a także zwiększenie oferty działań obejmujących organizację czasu wolnego dla seniorów, 
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w tym organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościelne oraz 
organizacje nieformalne. Powyższe działania realizowane były na terenie odpowiednio: 64% i 47% gmin. 
W zdecydowanie najmniejszym stopniu samorządy gminne wspierały i organizowały wolontariat osób 
starszych – działanie to realizowane było na terenie 15% gmin. 

 

Obszar oddziaływania 2: Budowanie społeczeństwa przyjaznego osobom starszym 

1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób starszych przez środki masowego przekazu 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego stanowiącej ciało doradcze 
i konsultacyjne współpracujące z władzami województwa, działające na rzecz wzmocnienia i rozwoju 
regionalnej polityki senioralnej. W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady, podczas których 
m.in.:  opiniowany był projekt dokumentu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Polityka 
społeczna wobec osób starszych do roku 2030. BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ”. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 54 114,00 zł. 

− Reprezentacja 42 Delegatów z województwa łódzkiego w Obywatelskim Parlamencie Seniorów II 
kadencji, skupiającym najszerszą reprezentację środowiska senioralnego w Polsce.  

Brak kosztów związanych z realizacją działania. 

− Spotkanie Forum Rad Seniorów Województwa Łódzkiego dotyczące standardów funkcjonowania Rad 
Seniorów wypracowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej  „Bona Fides” z Katowic, 
w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele rad seniorów funkcjonujących na terenie województwa 
łódzkiego i śląskiego, przedstawiciele instytucji publicznych oraz seniorzy z gmin miejskich i wiejsko–
miejskich (łącznie ponad 40 osób). 

Brak kosztów związanych z realizacją działania. 

− Realizacja (we współpracy z Łódzkim Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej S.A. i Telewizją TOYA 
Sp. z o. o.) dwóch cykli programowych: 1) „W społecznym labiryncie” poświęcony m.in. relacji 
z Wojewódzkich Dni Seniora 2018, 2) „Na Zakręcie” poświęcony m.in. diagnozie potrzeb osób 
starszych 60+ z terenu województwa łódzkiego w oparciu o badania zrealizowane przez Regionalne 
Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach RCPS w Łodzi. 

Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania w 2018 roku wyniosła 14 986,00 zł. 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 3 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu 
województwa Łódzkiego, których celem była aktywizacja społeczna osób starszych poprzez udział 
w warsztatach, spotkaniach, wyjazdach. Zorganizowano m.in. cykliczne zajęcia ruchowe i rekreacyjne 
w ramach Subregionalnego Centrum Zdrowego Seniora, uruchomiono telefon życzliwości, 
przeprowadzono warsztaty, spotkania i wykłady m.in. na temat zdrowego żywienia i doboru ćwiczeń, 
zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki autokarowe. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 369 270,00 zł. 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 4 projektów obejmujących działania na rzecz osób 
starszych, obejmujące m.in.: warsztaty komputerowe, imprezy integrujące środowiska seniorów, 
takie jak obchody Dnia Seniora, Gale Aktywnego Seniora i spotkania świąteczne, których celem była 
aktywizacja i integracja seniorów z terenu województwa łódzkiego. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 62 150,00 zł. 
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań służących tworzeniu pozytywnego wizerunku osób starszych przez środki masowego 
przekazu realizowanych przez samorządy szczebla powiatowego i gminnego w 2018 roku najczęściej 
wskazywano popularyzację wiedzy na temat form pomocy ludziom starszym w ich środowisku poprzez takie 
działania, jak: kampanie społeczne, projekty, imprezy lokalne, spotkania oraz wspieranie organizacji 
popularyzujących problemy osób starszych – działania te podejmowane były przez 29% powiatów i 38% 
gmin. Rzadziej realizowano działania mające na celu budowanie świadomości na temat potrzeb i specyfiki 
osób starszych (19% powiatów i 21% gmin) oraz podejmowano współpracę z mediami w celu kształtowania 
właściwego wizerunku osoby starszej (14% samorządów powiatowych i gminnych). 

 

Wykres 4.3. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach tworzenia 
pozytywnego wizerunku osób starszych przez środki masowego przekazu w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Wykres 4.4. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach tworzenia 
pozytywnego wizerunku osób starszych przez środki masowego przekazu w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

2. Współpraca międzypokoleniowa 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało na realizację w ramach dotacji przyznawanych 
organizacjom pozarządowym na wsparcie wypełniania zadań publicznych Województwa Łódzkiego 2 
projektów mających na celu aktywizację seniorów i promowanie idei wymiany doświadczeń współpracy 
międzypokoleniowej, w ramach których seniorzy wspólnie z młodzieżą uczestniczyli w panelach 
dyskusyjnych o charakterze historycznym, społecznym oraz międzypokoleniowych imprezach 
integracyjnych. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 19 000,00  zł. 
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu inicjowanie i wspieranie współpracy międzypokoleniowej 
podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku najczęściej (w 43% powiatów) realizowano 
działania mające na celu integrację społeczną środowiska seniorów i międzypokoleniową, m.in. poprzez 
współpracę seniorów ze szkołami czy organizację samopomocy, w ramach której seniorzy zarówno 
otrzymują pomoc, jak i sami ją świadczą. 

 

Wykres 4.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach współpracy 
międzypokoleniowej w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Również w przypadku samorządów gminnych najczęściej (w 31% gmin) podejmowano działania mające na 
celu integrację społeczną środowiska seniorów i międzypokoleniową. Zaledwie 12% jednostek szczebla 
gminnego popularyzowało ideę przedstawicielstwa seniorów poprzez tworzenie rad seniorów 
reprezentujących potrzeby osób starszych. 

 

Wykres 4.6. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach współpracy 
międzypokoleniowej w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Obszar oddziaływania 3: Działania prozdrowotne 

1. Popularyzacja działań dotyczących zdrowego stylu życia 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2018 roku łącznie 4 konkursy 
w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych (programu edukacyjno-rehabilitacyjnego 
w zaburzeniach nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną oraz  programów 
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profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy), 
w ramach których do dofinansowania rekomendowano łącznie 19 projektów8. 

• Departament Polityki Zdrowotnej wskazał następujące działania: 

− Realizacja w roku 2018 przez Fundację Pamałka – Pomagamy projektu pn. „Łódzkie ma pomysł na 
zdrowie – Utrzymaj równowagę 60+” (projekt realizowany również w roku 2017) skierowanego do 
osób w wieku 60 lat i więcej, którego celem było wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się oraz 
zaangażowanie uczestników w działania prozdrowotne i zachęcenie do dbania o zdrowie. W 2018 
roku przeprowadzono 15 spotkań składających się z części obejmującej edukację zdrowotną i zajęcia 
praktyczne (m.in. naukę prawidłowego chodzenia z kijami oraz wykonywania ćwiczeń) w 5 
miejscowościach: Rawie Mazowieckiej, Łęczycy, Łasku, Bełchatowie i Opocznie. W zajęciach udział 
wzięło 218 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 33 234,00 zł. 

− Realizacja w 2018 roku za pośrednictwem dwóch podmiotów leczniczych z terenu województwa 
łódzkiego projektu pn. „Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia” adresowanego do mężczyzn w wieku 
od 65 do 75 lat, którego. Działanie obejmowało jednorazową konsultację lekarską wraz z wywiadem 
lekarskim oraz wykonaniem badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pod kątem tętniaka aorty 
brzusznej oraz wydaniem pacjentowi informacji o wynikach badania i zaleceniach co do sposobu 
dalszego leczenia oraz na przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy edukacyjnej. W badaniach 
wzięło udział 147 mężczyzn. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 21 858,00 zł. 

− Realizacja w 2018 roku przez Drzewickie Centrum Wolontariatu  programu pn. „Poprawa jakości życia 
osób z niepełnosprawnością oraz seniorów”, mającego na celu ochronę i promocję zdrowia osób 
z niepełnosprawnością oraz seniorów z województwa łódzkiego poprzez zapewnienie sprzętu 
ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. W ramach zadania publicznego zakupiono przekazano 
sprzęt medyczny (m.in. laski inwalidzkie, kule inwalidzkie, ciśnieniomierze, lupy i szkła powiększające, 
chwytaki do podnoszenia) osobom z niepełnosprawnością oraz seniorom. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 8 710,00 zł. 

− Realizacja w 2018 roku za pośrednictwem czterech podmiotów z terenu województwa łódzkiego 
(przychodni i szpitali z terenu województwa łódzkiego) „Programu wczesnego wykrywania 
nowotworów płuc” (program realizowany od 2014 roju przez rożne podmioty) adresowanego do 
osób w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów 
dziennie lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów 
choroby nowotworowej. Program oferuje m.in. dwie konsultacje lekarskie (pulmonologiczną 
i torakochirurgiczną) oraz  badania tomografem komputerowym (LDCT). W 2017 roku przebadano 
581 osób. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 186 315,00 zł. 

• Departament Sportu i Turystyki wskazał na realizację przez Łódzką Federację Sportu projektu „Łódzkie 
dla Aktywnych Seniorów” obejmującego bezpłatne zajęcia ruchowe dla osób powyżej 60. roku życia. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 200 000,00  zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało na następujące działania: 

− Realizacja w ramach dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym na wsparcie wypełniania 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 2 projektów mających na celu aktywizację seniorów oraz 
udoskonalanie i rozwój osobisty, w ramach których seniorzy uczestniczyli w warsztatach tanecznych, 
fitness, relaksacyjnych z elementami jogi i pilatesu, rozgrywkach brydżowych. 

 
8 Działania pierwotnie wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej 3. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym; obszarze oddziaływania 
1: Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone marginalizacją, Działaniu 1. Poprawa zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i wspieranie 
aktywności fizycznej. 
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Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 18 850,00  zł. 

− Realizacja działań w ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” 
Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mającej na celu 
podniesienie bezpieczeństwa na drodze pieszych i rowerzystów 60+. Akcja z udziałem ekspertów 
ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy Policji w Łodzi. 

Koszty związane z realizacją powyższych działań poniesione w ramach bieżącej działalności RCPS. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Popularyzacja działań dotyczących zdrowego stylu życia realizowana przez samorządy powiatowe i gminne 
z terenu województwa łódzkiego w 2018 roku w najszerszym zakresie obejmowała promocję zdrowego 
stylu życia wśród seniorów, m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i podobnych działań, które 
umożliwią zmianę złych nawyków dotyczących odżywiania, aktywności fizycznej czy używek. Działania te 
realizowane były przez odpowiednio 43% powiatów i 28% gmin. 

 

Wykres 4.7. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach popularyzacji 
działań dotyczących zdrowego stylu życia w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Działania mające na celu poprawę dostępności usług specjalistycznych i rehabilitacyjnych podejmowane 
były na terenie około 24% jednostek samorządu szczebla powiatowego i 23% jednostek szczebla gminnego. 
Jednocześnie samorządy lokalne stosunkowo rzadko podejmowały działania służące wprowadzeniu na 
terenie województwa powszechnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom dla osób powyżej 65 roku 
życia (10% powiatów i 7% gmin). 

 

Wykres 4.8. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach popularyzacji 
działań dotyczących zdrowego stylu życia w 2018 roku (N=150) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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2. Dostosowanie usług medycznych do potrzeb osób starszych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził w 2018 roku konkursy na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym dla osób niesamodzielnych, w tym osób 
starszych lub niepełnosprawnych, obejmujących m.in. długoterminową opiekę pielęgniarską, opiekę 
paliatywną i hospicyjną, rozwój zespołów leczenia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dziennych domów opieki medycznej  dla osób niesamodzielnych9. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania służące dostosowywaniu usług medycznych do potrzeb osób starszych podejmowane były w 2018 
roku głównie przez samorządy gminne. Działania te w największym zakresie obejmowały tworzenie 
wystandaryzowanego zakresu usług opiekuńczych oraz poprawę dostępności usług opiekuńczych 
realizowanych w domu osoby starszej i podejmowane były przez 25% samorządów gminnych. Jedynie 
w nieznacznej części gmin prowadzone były działania odnoszące się do poprawy dostępności placówek 
i instytucji wspierających osoby starsze oraz tworzenia wieloprofilowych poradni ambulatoryjnych czy 
zintegrowania podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistycznymi świadczeniami medycznymi w zakresie 
wzmocnienia przepływu informacji. 

 

Wykres 4.9. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach dostosowania 
usług medycznych do potrzeb osób starszych w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obszar oddziaływania 4: Interwencje 

1. Wprowadzanie programów profilaktycznych w obszarze głównych powodów wysokiej 
umieralności 

Działania służące wprowadzaniu programów profilaktycznych w obszarze głównych powodów wysokiej 
umieralności, skierowanych bezpośrednio do osób starszych, podejmowane były sporadycznie. Realizację 
powyższych działań odnotowano wśród nieznacznego odsetka samorządów powiatowych i gminnych, przy 
cym obejmowały one głównie działania mające na celu poprawę diagnostyki i leczenia w obszarach 
kardiologii, gastrologii oraz endokrynologii oraz analizę przyczyn wysokiej zachorowalności na choroby 
psychiczne. 

 
9 Działania pierwotnie wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej 3. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym; obszarze oddziaływania 
1: Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone marginalizacją - obszar priorytetowy, Działaniu 1. Poprawa zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 
i wspieranie aktywności fizycznej. 
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 4. Osoby starsze 

 

Grupa docelowa 4: Osoby starsze 

Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa poziomu aktywności społecznej, kulturalnej, 

edukacyjnej, fizycznej (oraz w innych obszarach), a co za tym idzie poprawa zdrowia fizycznego i dobrostanu osób 

starszych 

 

 

Przeciętne dalsze trwanie życia w województwie łódzkim dla kobiet w wieku 60 lat wyniosło w 2018 roku 
niespełna 24 lata, natomiast dla mężczyzn w tej grupie wiekowej było to niecałe 18,5 roku. Wartości 
powyższego wskaźnika zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, są nieznacznie niższe od oczekiwanych 
w roku 2020. 
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5. GRUPA DOCELOWA: OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Lepsza integracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz lepsza 
opieka nad osobami niesamodzielnymi 

 

 Obszar oddziaływania 1: Profilaktyka 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi podpisało w 2018 roku: 

− Podpisanie 4 umów z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie rehabilitacji dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego.  

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 79 941,00 zł. 

− Podpisanie 3 umów z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć 
służących podtrzymaniu samodzielności w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 150 500,00 zł. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku konkurs na realizację projektów mających 
na celu rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami, zgodnie z zakresem Regionalnego 
Programu Zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas 
szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 - 2020”10. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania szczegółowe mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością podejmowane w 2018 roku przez samorządy powiatowe skupiały się w głównej 
mierze na szkoleniu kadr żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń 
rozwojowych i wspomagania rozwoju oraz rozwijaniu działań wspierających, prowadzonych jak najbliżej 
środowiska życia dziecka. Działania te realizowane były na terenie odpowiednio 33% i 29% powiatów. 
Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania grup samopomocowych rodziców dzieci z niepełnosprawnością 
oraz działania mające na celu rozwój sieci ośrodków wczesnej interwencji i zespołów wczesnego 
wspomagania podejmowane były na terenie 24% powiatów, a jedynie nieznaczna część samorządów 
powiatowych podejmowała działania służące zwiększeniu dostępności usług rehabilitacyjnych 
występujących lokalnie czy prowadzeniu diagnozy stanu usług wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.   



 

59 
 

Wykres 5.1. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach wczesnego 
wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

W przypadku samorządów gminnych, podobnie jak w przypadku powiatów, w największym zakresie 
wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością służyły działania mające na 
celu szkolenie kadr żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń rozwojowych 
i wspomagania rozwoju. Działania te podejmowane były na terenie 18% gmin województwa łódzkiego. 
Stosunkowo często gminy wskazywały również na działania zmierzające do zagwarantowania dostępu do 
usług rehabilitacyjnych występujących lokalnie – ich realizację odnotowano w przypadku 15% jednostek 
lokalnych szczebla gminnego. 

 

Wykres 5.2. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach wczesnego 
wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obszar oddziaływania 2: Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością - obszar 
priorytetowy 

1. Lepsze kształcenie na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Organizacja szkolenia pn. „Interwencja Kryzysowa – między profilaktyką a terapią” (05-07 grudnia 
2018 r.), skierowanego do kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom od 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, m.in. nauczycieli i pedagogów, w tym ze 
szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, funkcjonariuszy Policji, 
kuratorów rodzinnych sądów rejonowych, w zakresie podejmowania interwencji w sytuacji 
wystąpienia kryzysu związanego wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej. W szkoleniu 
uczestniczyło 90 osób. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działania w 2018 roku wyniosła 27 521,00 zł. 

− Produkcja i emisja (we współpracy z Łódzkim Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej S.A.) odcinka 
programu telewizyjnego pn. „W społecznym labiryncie” poświęconego problematyce dotyczącej 
wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.  Program tłumaczony na język migowy. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działania w 2018 roku wyniosła 7 728,00 zł. 

• Realizacja w roku szkolnym 2018/2019 programu stypendialnego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – 
stypendia dla najzdolniejszych” dla uczniów ogólnodostępnych szkół zawodowych z terenu 
województwa łódzkiego, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami11. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania służące poprawie kształcenia na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością na szczeblu lokalnym 
częściej podejmowane były przez samorządy powiatowe niż gminne.  

 

Wykres 5.3. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach lepszego 
kształcenia na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 
11 Działania pierwotnie wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej 2. Dzieci i młodzież; obszarze oddziaływania 2: Planowane ścieżki życia 
i kariery zawodowej, Działaniu 1. Przygotowanie młodzieży do skutecznego planowania ścieżki życia i kariery zawodowej. 
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Działania podejmowane w powyższym zakresie przez powiaty najczęściej (w przypadku 76% jednostek) 
dotyczyły wspomagania edukacji osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. 
Stosunkowo często realizowano także działania mające na celu wzmacnianie oferty programowej 
dostosowanej do specjalnych potrzeb uczniów w szkołach edukacji włączającej, np. poprzez wsparcie 
merytoryczne dla nauczycieli czy pomoc pedagogów specjalnych pracujących w szkołach specjalnych. 
Powyższe działania realizowane były przez 43% samorządów powiatowych. 

Samorządy gminne stosunkowo rzadko realizowały działania służące poprawie kształcenia na rzecz 
integracji osób z niepełnosprawnością, przy czym działania te obejmowały głównie wsparcie dla oddolnych 
działań na rzecz integracji uczniów z niepełnosprawnością w środowisku szkół integracyjnych i włączających 
oraz wspieranie oddolnych działań na rzecz integracji uczniów z niepełnosprawnością w środowiskach 
szkolnych oraz wzmacnianie oferty programowej dostosowanej do specjalnych potrzeb uczniów w szkołach 
edukacji włączającej. Powyższe inicjatywy podejmowane były przez 17% gmin województwa łódzkiego. 

 

Wykres 5.4. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach lepszego 
kształcenia na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2. Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Dofinansowanie w 2018 roku ze środków budżetu Województwa Łódzkiego i środków PFRON 
funkcjonowania 7 zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez: Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych 
Serc”, Fundację ARGENTA, Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”, w tym nowo 
utworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Społecznego „Ja-Ty-My”, w których łącznie 
zatrudnionych było 218 osób niepełnosprawnych. 

Wysokość dofinansowania przyznanego w 2018 roku wniosła 7 659 316,00 zł. 

− Organizacja (we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” 
w Wieruszowie ) spotkania przedstawicieli 6 zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa 
łódzkiego wraz z wizytą studyjną w ZAZ, WTZ oraz spółdzielni socjalnej w Wieruszowie. 

Koszty związane z realizacją powyższych zadań ponoszone w ramach bieżącej działalności RCPS. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traktowanie włączania (inkluzji) jako opcji do wyboru

Promowanie przygotowania dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością do pracy

Wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych na
poziomie szkolnictwa średniego i wyższego

Wspomaganie środowiskowego wsparcia wszystkich trzech
form edukacji osób z niepełnosprawnością

Wzmacnianie oferty programowej dostosowanej do
specjalnych potrzeb uczniów w szkołach edukacji…

Wsparcie dla oddolnych działań na rzecz integracji uczniów
z niepełnosprawnością w środowisku szkół…

Tak Nie
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• Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził w 2018 roku 4 konkursy (w tym 2 dla OPS i PCPR) na 
realizację projektów mających na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmujących kompleksowe programy wykorzystujące 
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia 
lub funkcjonowania CIS, KIS, ZAZ i WTZ oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej12. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Działania szczegółowe służące integracji zawodowej osób niepełnosprawnych podejmowane są głównie na 
poziomie samorządów powiatowych. 

W 2018 roku działania te obejmowały w szczególności promowanie rozwiązań wspierających zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy, giełdy pracy, 
elastyczne formy zatrudnienia oraz inne rozwiązania (np. trenerzy pracy). Realizację powyższych działań 
w 2018 roku odnotowano na terenie 24% powiatów. Około 19% samorządów powiatowych podejmowało 
działania mające na celu wprowadzanie rozwiązań stymulujących dalszą integrację zawodową uczestników 
WTZ i ZAZ, np. poprzez wieloletnie programy integrujące działania różnych podmiotów, takich jak WTZ, ZAZ, 
ZPCH, CIS, spółdzielnie socjalne, a 10% powiatów wspierało przechodzenie osób z niepełnosprawnościami 
od podmiotów ekonomii społecznej do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Do działań podejmowanych 
przez samorządy powiatowe stosunkowo rzadko należało natomiast wspieranie w powiatach rozwoju 
zakładów pracy chronionej czy promowanie szerszego udziału osób niepełnosprawnych w spółdzielniach 
socjalnych oraz CIS-ach. 

 

Wykres 5.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach integracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Działania podejmowane na poziomie samorządów gminnych koncentrowały się głównie na promocji 
rozwiązań wspierających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz szerszego 
udziału osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i centrach aktywności zawodowej. 

 

 
12 Działanie po raz pierwszy wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej  1. Rodziny; obszarze oddziaływania 1: Wspieranie rodzin – obszar 
priorytetowy, działaniu 3. Promowanie aktywności zawodowej rodziców.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promowanie szerszego udziału osób niepełnosprawnych w
spółdzielniach socjalnych oraz CIS-ach

Wspieranie rozwoju ZPCH

Wspieranie przechodzenia osób z niepełnosprawnościami
od podmiotów ekonomii społecznej do zatrudnienia na…

Wprowadzanie rozwiązań stymulujących dalszą integrację
zawodową uczestników WTZ i ZAZ

Promowanie rozwiązań wspierających zatrudnienie osób z
niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy

Tak Nie
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3. Budowanie otwartości społecznej na osoby z niepełnosprawnością 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Kultury i Edukacji wskazał na trwającą w latach 2017-2018 roku realizację przez Muzeum 
Sztuki projektu pn. „Awangarda bez granic”, w ramach którego udostępnia trzon kolekcji sztuki 
nowoczesnej znajdującej się w zbiorach muzealnych osobom niedosłyszącym i niesłyszącym, osobom 
niedowidzącym i niewidomym oraz osobom z wyzwaniami kognicyjnymi (spektrum autyzmu). 

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wyniosła 73 971,00 zł. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Podpisanie 5 umów z organizacjami pozarządowymi na organizację regionalnych imprez kulturalnych 
i sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych ze 
środków budżetu Województwa Łódzkiego. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 53 026,00 zł. 

− Podpisanie 11 umów z organizacjami pozarządowymi na organizację regionalnych imprez 
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach w ramach wsparcia 
realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 100 000,00 zł. 

− Dofinansowanie 15 inwestycji budowlanych ze środków PFRON w obiektach służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, m.in. w domach pomocy społecznej, 
środowiskowych domach samopomocy, placówkach edukacyjnych, gdzie prowadzona będzie 
rehabilitacja społeczna, zawodowa, medyczna osób z niepełnosprawnościami. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 1 962 815,00 zł. 

− Organizacja spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego realizacji i rozliczania umów 
o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz promocji zasad projektowania uniwersalnego.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12  podmiotów realizujących umowy. 

Zadanie realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki. 

− Organizacja i przeprowadzenie (we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi) XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych 
i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam” dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej 
i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa łódzkiego. Zaprezentowano 226 prac 
z 42 placówek oraz wydano 800 szt. kalendarzy i 500 szt. podkładów na biurko z kalendarzem 
z nagrodzonymi pracami. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wyniosła 29 331,00 zł. 

− Organizacja XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 
2018”, w której udział wzięło 651 uczestników z 49 środowiskowych domów samopomocy 
i warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa łódzkiego. 

Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania w 2018 roku wyniosła 55 307,00 zł. 

− Produkcja i emisja (we współpracy z Łódzkim Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej S.A. oraz 
telewizją TOYA Sp. z o. o.): 1) dwóch odcinków programu pn. „Na Zakręcie”, w których przedstawiono 
prezentujące relację z XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, 
uroczyste rozstrzygnięcie przeglądu „Sztuka jak Balsam” oraz relację z konferencji  pn. „Od 
społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”; 2) odcinka programu pn. „W społecznym 
labiryncie”, w którym przedstawiono modelowe rozwiązania wparcia osób z niepełnosprawnością 
w oparciu o dobre praktyki. 

Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania w 2018 roku wyniosła 22 120,00 zł. 
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− Spotkanie Wojewódzkiego Panelu  Ekspertów w Zakresie Polityki Społecznej (udział 26 uczestników) 
służące wypracowaniu narzędzia badawczego dotyczącego dostępności obiektów i przestrzeni 
publicznej, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, przy uwzględnieniu specjalnych 
potrzeb użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i starszych. Wypracowane 
narzędzie - „Karta dostępności obiektów” – zostało udostępnione na stronie internetowej RCPS. 

Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania w 2018 roku wyniosła 10 775,00 zł. 

− Organizacja pilotażowego szkolenia pn. „Społeczne aspekty funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością intelektualną” dla studentów Politechniki Łódzkiej służące wykorzystaniu 
wiedzy nt. potrzeb osób niepełnosprawnych przy projektowaniu obiektów  i przestrzeni przyjaznej 
osobom niepełnosprawnym. 

Zadanie realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki. 

− Organizacja szkolenia pn. „Niepełnosprawność intelektualna – symptomy i ich identyfikacja oraz 
proponowane metody i formy podejmowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji” 
dotyczącego ochrony praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście działań 
funkcjonariuszy Policji. W szkoleniu udział wzięło łącznie 26 policjantów reprezentujących 23 
komendy. 

Kwota wydatków poniesionych na realizacją działań w 2018 roku wyniosła 3 479,00 zł. 

− Organizacja konferencji pn. „NIESAMODZIELNOŚĆ – szacowanie zjawiska i dostępność usług 
w województwie łódzkim” (19 września 2018 r.) mającej na celu upowszechnienie wyników 
zrealizowanych badań naukowych, tj. badania pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim” 
oraz badania pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie 
województwa łódzkiego” . W konferencji udział wzięło 95 uczestników. 

Kwota przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 41 730,00 zł. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu budowanie otwartości społecznej na osoby 
z niepełnosprawnością podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku najczęściej realizowano 
działania na rzecz znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz  promowano projektowanie 
uniwersalne (67% jednostek) oraz rozwijano rzecznictwo osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla 
organizacji pozarządowych działających na rzecz i/lub zrzeszających osoby z niepełnosprawnością (33% 
powiatów). Na terenie 14% powiatów organizowano szkolenia dla urzędników oraz pracowników innych 
podmiotów w zakresie wsparcia i komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz podejmowano 
działania edukacyjno-informacyjne skierowane do społeczeństwa, obejmujące m.in. promowanie ustaleń 
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, promowanie idei zatrudniania osób z niepełnosprawnością 
wśród pracodawców, organizację spotkań z osobami z niepełnosprawnością w szkołach, konkursów wiedzy 
o prawach osób z niepełnosprawnością czy innych innowacyjnych akcji i kampanii społecznych 
z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz sieci medialnych i społecznościowych. Działania 
wspierające wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych realizowano na terenie 
zaledwie jednego powiatu województwa łódzkiego. 
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Wykres 5.6. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach budowania 
otwartości społecznej na osoby z niepełnosprawnością w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

W przypadku samorządów gminnych działania mające na celu budowanie otwartości społecznej na osoby 
z niepełnosprawnością podejmowane były stosunkowo rzadko. Podobnie, jak miało to miejsce 
w jednostkach szczebla powiatowego, gminy najczęściej (20% samorządów) realizowały działania 
w zakresie znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz  promowania projektowania 
uniwersalnego. Stosunkowo często realizowane były szkolenia dla urzędników oraz pracowników innych 
podmiotów w zakresie wsparcia i komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz działania 
edukacyjno-informacyjne skierowane do społeczeństwa – realizację powyższych odnotowano na terenie 
odpowiednio 9% i 8% gmin. 

 

Wykres 5.7. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach budowania 
otwartości społecznej na osoby z niepełnosprawnością w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Przywracanie/kształtowanie zdolności do samodzielnego funkcjonowania 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Polityki Regionalnej wskazał, że wszystkie działania promocyjne towarzyszące wdrażaniu 
RPO WŁ na lata 2014-2020 podejmowane od roku 2014 realizowane są z zasadą wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych (komunikaty/materiały, dostosowanie miejsc podczas wydarzeń do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami). 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Zrealizowanie 6 umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi w ramach wsparcia realizacji 
zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na prowadzenie rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 97 033,00 zł. 

− Zrealizowanie 4 umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi w ramach wsparcia realizacji 
zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w ramach usprawniania i wspierania 
funkcjonowania (w tym komunikowania się z otoczeniem) osób niepełnosprawnych, w tym osób 
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 49 500,00 zł. 

− Organizacja konferencji pn. „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, dotyczącej 
procesów wykluczenia i inkluzji oraz kształtowania środowisk włączających. W konferencji udział 
wzięło 160 przedstawicieli powiatów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy 
społecznej, środowisk akademickich, szkół, w tym specjalnych, organizacji pozarządowych, policji 
oraz sądów. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 14 034,00 zł. 

− Organizacja 4 spotkań Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w tym jednego 
dotyczącego problematyki projektowania uniwersalnego, w którym udział wzięło 60 osób, w tym 
przedstawiciele Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, powiatowych 
społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, 
powiatów, organizacji pozarządowych oraz funkcjonariusze Policji z regionu łódzkiego. 

− Opracowanie i wydanie w nakładzie 2.000 egzemplarzy biuletynu polityki społecznej pn.: „Polityka 
społeczna w regionie łódzkim – Projektowanie uniwersalne. Zeszyt 20”, który był następnie 
przekazywany pomiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacjom 
pozarządowym, powiatowym centom pomocy rodzinie, uczelniom wyższym. 

Kwota wydatków przeznaczona na realizację działań w 2018 roku wyniosła 10 755,00 zł. 

− Aktualizacja bazy danych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnym w województwie łódzkim pn. „INFORMATOR 2018 – pomoc osobom 
niepełnosprawnym w województwie łódzkim” dostępnej na stronie internetowej Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Zadanie realizowane w ramach bieżącej działalności jednostki. 

• Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził w 2018 roku konkursy na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub 
niepełnosprawnych w wymiarze zdrowotnym oraz społecznym, tj. długoterminową opiekę 
pielęgniarską, opiekę paliatywną i hospicyjną, rozwój zespołów leczenia środowiskowego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz dziennych domów opieki medycznej  dla osób niesamodzielnych, 
usługi opiekuńcze (w rodzinnym domu pomocy, w ośrodkach wsparcia, w domu pomocy społecznej do 
30 osób), usługi asystenckie, usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych, usługi wspierające 
opiekunów faktycznych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dowożenie posiłków, teleopieka, 
transport, poradnictwo prawne i psychologiczne. 
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Łączna kwota dofinansowania w ramach konkursów obejmujących powyższe działania w 2018 roku 
wyniosła 69 072 359,00 zł. 

• Departament Polityki Zdrowotnej wskazał na realizację w 2018 roku przez Drzewickie Centrum 
Wolontariatu  programu pn. „Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz seniorów”, 
mającego na celu ochronę i promocję zdrowia osób z niepełnosprawnością oraz seniorów 
z województwa łódzkiego poprzez zapewnienie sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie13.  

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

W ramach przywracania/kształtowania zdolności do samodzielnego funkcjonowania wśród osób 
z niepełnosprawnościami samorządy powiatowe w 2018 roku najczęściej realizowały działania mające na 
celu poprawę dostępu do medycyny i terapii rehabilitacyjnej oraz zmniejszanie nierówności zdrowotnych 
dla osób z niepełnosprawnościami (19% powiatów), najrzadziej zaś podejmowano regularnie 
monitorowano wskaźników zdrowotnych. 

 

Wykres 5.8. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach 
przywracania/kształtowania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wykres 5.9. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach 
przywracania/kształtowania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku samorządów gminnych, w największym zakresie przywracaniu bądź kształtowaniu zdolności 
do samodzielnego funkcjonowania wśród osób z niepełnosprawnościami służyły działania zakładające  

 
13 Działania pierwotnie wskazane i szerzej opisane w grupie docelowej 4. Osoby starsze; obszarze oddziaływania 3: Działania prozdrowotne, 
Działaniu 1. Popularyzacja działań dotyczących zdrowego stylu życia. 
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poprawę dostępu do medycyny i terapii rehabilitacyjnej oraz rozwijanie działań integrujących rehabilitację 
medyczną, zawodową i społeczną, np. poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy pracownikami socjalnymi, 
rehabilitantami, psychologami, wolontariuszami NGO i doradcami zawodowymi. Działania te wskazało 
około 10% samorządów gminnych. 

 

Obszar oddziaływania 3: Rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi 

1. Deinstytucjonalizacja usług kierowanych do osób niesamodzielnych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził w 2018 roku konkursy na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym oraz społecznym dla osób 
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych14. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Zarówno samorządy powiatowe, jak i gminne w największym stopniu w 2018 roku wspierały działania 
mające na celu rozwój opiekuńczych usług środowiskowych w postaci usług opiekuńczych, dziennych 
domów pomocy oraz nowych form usług, jak np. asystentów osoby niepełnosprawnej. Działania te 
realizowane były na terenie 38% powiatów i 61% gmin. Samorządy powiatowe stosunkowo często rozwijały 
również wsparcie merytoryczne i wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych oraz medyczne usługi 
środowiskowe – realizację powyższych działań wskazało 24% powiatów z terenu województwa łódzkiego.  

 

Wykres 5.10. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach 
deinstytucjonalizacji usług kierowanych do osób niesamodzielnych w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Najrzadziej w zakresie deinstytucjonalizacji usług kierowanych do osób niesamodzielnych samorządy 
szczebla lokalnego (tak powiatowego, jak i gminnego) wspierały tworzenie lokalnych/rodzinnych DPS oraz 

 
14 Działania szerzej opisane w grupie docelowej 5. Osoby z niepełnosprawnościami; obszarze oddziaływania 2: Integracja społeczna 
i zawodowa osób z niepełnosprawnością - obszar priorytetowy, działaniu 4: Przywracanie/kształtowanie zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania. 
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niesamodzielnych na poziomie województwa i powiatów

Rozwój sieci mieszkań treningowych, chronionych i
socjalnych

Promowanie środowiskowych form rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w placówkach pomocowych

Rozwój medycznych usług środowiskowych
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zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz przekształcanie dużych placówek w mniejsze. Działanie to wskazało 
zaledwie 14% powiatów i 4% gmin. Pozostałe działania w omawianym zakresie podejmowane były 
stosunkowo rzadko, przy czym większą aktywność w zakresie ich realizacji obserwowano w przypadku 
samorządów powiatowych. 

 

Wykres 5.11. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach 
deinstytucjonalizacji usług kierowanych do osób niesamodzielnych w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2. Poprawa jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Polityki Regionalnej wskazał, że wszystkie działania promocyjne towarzyszące wdrażaniu 
RPO WŁ na lata 2014-2020 podejmowane od roku 2014 realizowane są z zasadą wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych (komunikaty/materiały, dostosowanie miejsc podczas wydarzeń do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami). 

• Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził w 2018 roku konkursy na realizację projektów mających na celu 
rozwój usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym oraz społecznym dla osób 
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych15. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

Wśród działań szczegółowych mających na celu poprawę jakości usług kierowanych do osób 
niesamodzielnych podejmowanych przez samorządy powiatowe w 2018 roku stosunkowo najczęściej 
(w 24% jednostek) rozwijano formy terapii, rehabilitacji i wsparcia czasowego oraz stacjonarnego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Około 10% powiatów rozwijało działania informacyjne o możliwym 
wsparciu medycznym i socjalnym dla osoby niesamodzielnej i jej rodziny poprzez strony internetowe, 

 
15 Działania szerzej opisane w grupie docelowej 5. Osoby z niepełnosprawnościami; obszarze oddziaływania 2: Integracja społeczna 
i zawodowa osób z niepełnosprawnością - obszar priorytetowy, działaniu 4: Przywracanie/kształtowanie zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania. 
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poradniki itp., a na terenie zaledwie jednego powiatu odnotowano wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w opiece i monitorowaniu stanu zdrowia osób niesamodzielnych. 

 

Wykres 5.12. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy 
jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne.  

W przypadku samorządów gminnych, w największym zakresie poprawie jakości usług kierowanych do osób 
niesamodzielnych służyło opracowywanie i wdrażanie standardów usług opiekuńczych świadczonych na 
rzecz osób niesamodzielnych, obejmujące zarówno usługi sektora ochrony zdrowia, jak i pomocy 
społecznej. Powyższe działania realizowane były na terenie 14% gmin. Pozostałe działania w tym zakresie 
realizowane były przez gminy w zdecydowanie mniejszym stopniu. 

 

Wykres 5.13. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania szczegółowe w ramach poprawy jakości 
usług kierowanych do osób niesamodzielnych w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 5. Osoby z niepełnosprawnościami 

 

Grupa docelowa 5: Osoby z niepełnosprawnościami 
Cel szczegółowy: Lepsza integracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz lepsza opieka 

nad osobami niesamodzielnymi 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata wzrósł w województwie łódzkim do 
poziomu 32,3%. Wartość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył w 2018 roku wartość 
docelową zakładaną na rok 2020 (30,0%). 
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6. GRUPA DOCELOWA: OSOBY BEZDOMNE 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Przeciwdziałanie bezdomności, ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz ich 
reintegracja społeczna 

W ramach monitorowania realizacji zapisów Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2020 
stwierdzono, że na poziomie samorządu województwa nie są podejmowane działania skierowane 
bezpośrednio do osób bezdomnych, natomiast wsparcie dla tej grupy osób realizowane jest w ramach 
działań skierowanych do szerokiej grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, do 
której osoby bezdomne są zaliczane. Wsparcie to obejmuje w szczególności przeprowadzanie konkursów, 
w ramach których wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie rozbudowanego zakresu działań 
służących realizacji zapisów Strategii, w tym dotyczących osób bezdomnych. Działania takie zostały 
uwzględnione m.in. w konkursach ogłaszanych w 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy, w szczególności 
w konkursach mających na celu m.in. przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów wykorzystujących 
instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej oraz udzielanie wsparcia na rzecz tworzenia 
lub funkcjonowania podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, a także rozwój 
usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym dla osób niesamodzielnych (w tym osób starszych 
lub niepełnosprawnych) (długoterminowa opieka pielęgniarska, opieka paliatywna i hospicyjna, zespoły 
leczenia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, DDOM). 

 

Wyniki ankiety zrealizowanej wśród samorządów szczebla powiatowego i gminnego pozwoliły natomiast 
wskazać działania podejmowane na terenie powiatów i gmin w ramach poszczególnych obszarów 
oddziaływania obejmujących wsparcie dla osób bezdomnych. 

 

 Obszar oddziaływania 1: Profilaktyka i wychodzenie z bezdomności 

Działania mające na celu profilaktykę i wychodzenie z bezdomności podejmowane były w 2018 roku głównie 
przez samorządy gminne (realizację powyższych działań odnotowano zaledwie w jednym powiecie 
województwa łódzkiego). W około 30% gmin województwa łódzkiego prowadzono diagnozę zjawiska 
bezdomności oraz monitorowano liczebność populacji bezdomnych i ich sytuacji. Wśród 17% gmin badane 
były czynniki ryzyka sprzyjające bezdomności, opracowywane i wdrażane były procedury interwencyjne dla 
osób i rodzin zagrożonych bezdomnością. Około 10% samorządów gminnych wskazało na propagowanie 
oraz wdrażanie wypracowanych innowacyjnych modeli w zakresie przeciwdziałania bezdomności i wsparcia 
osób bezdomnych oraz wzmocnienie możliwości podejmowania działań kierowanych do tych osób. 

 
Wykres 6.1. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania w ramach profilaktyki i wychodzenia 
z bezdomności w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obszar oddziaływania 2: Usługi socjalne/społeczne oraz programy reintegracyjne - obszar priorytetowy 

Działania mające na celu zwiększenie samodzielności (reorientacji samodzielności) osób bezdomnych 
poprzez system usług reintegracji zawodowej i społecznej podejmowane były w 2018 roku jedynie przez 
samorządy gminne. Największy odsetek (14%) jednostek gminnych zadeklarowało realizację w 2018 roku 
działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług poprzez placówki działające na rzecz osób 
bezdomnych, w szczególności noclegownie, schroniska czy ogrzewalnie, natomiast około 8%-9% gmin 
propagowało partycypacyjne formy pracy z osobami bezdomnymi oraz podejmowało działania służące 
zwiększaniu samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji zawodowej i społecznej. 

 
Wykres 6.2. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania w ramach usług socjalnych/społecznych 
oraz programów reintegracyjnych w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obszar oddziaływania 3: Interwencje 

W ramach powyższego obszaru oddziaływania zaledwie jeden powiat zadeklarował podejmowanie w 2018 
roku działań służących wzmacnianiu i usprawnianiu systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób 
bezdomnych, a także udzielanie wsparcia  w zakresie działań zmierzających do detoksykacji osób 
bezdomnych i terapii uzależnień. 

W ramach interwencji skierowanych do osób bezdomnych szczegółowe działania podjęło w 2018 roku około 
21% samorządów gminnych. Poza działaniami wskazanymi przez samorządy powiatowe, gminy realizowały 
wsparcie zmierzające do zapewnienia osobom bezdomnym bezpłatnej, w tym specjalistycznej, opieki 
medycznej. 
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WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 6. Osoby bezdomne 

 

Grupa docelowa 6: Osoby bezdomne 
Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie bezdomności, ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych oraz ich reintegracja 

społeczna 

  

 

* Dane pochodzą ze Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2018 
oraz z Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (badania prowadzone w cyklu dwuletnim). 

 

Odsetek osób bezdomnych przebywających w placówkach instytucjonalnych wyniósł w 2018 roku 71,0%. 
Wartość wskaźnika w 2018 roku była zatem o 9 p. proc. niższa niż od wartości docelowej zakładanej w roku 
2020 (90,0%).  

Odsetek osób bezdomnych objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności osiągnął 
w roku 2018 poziom 58,6%, co stanowi wartość znacznie wyższą od obserwowanych w województwie 
łódzkim w latach poprzednich. Jednocześnie wartość wskaźnika w 2018 roku prawie dwukrotnie 
przewyższyła wartość docelową odsetka osób bezdomnych objętych Programem (jest 30% w roku 2020). 

Odsetek osób bezdomnych, które usamodzielniły się wyniósł w roku 2018 6,1%, co stanowi wartość niższą 
od wartości docelowej zakładanej w roku 2020 (20,0%). 
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7. GRUPA DOCELOWA: OBCOKRAJOWCY 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększenie poziomu integracji cudzoziemców mających status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku grupy docelowej osób bezdomnych, monitoring realizacji zapisów 
Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2020 wykazał, że działania skierowane bezpośrednio 
do obcokrajowców nie są podejmowane na poziomie samorządu województwa, przy czym wsparcie dla tej 
grupy realizowane jest w ramach działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Wsparcie to obejmuje w głównej mierze przeprowadzanie konkursów, w ramach których 
udzielane jest dofinansowanie rozbudowanego zakresu działań służących realizacji zapisów Strategii, w tym 
dotyczących obcokrajowców (m.in. konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy). 

Wyniki ankiety zrealizowanej wśród samorządów szczebla powiatowego i gminnego pozwoliły natomiast 
wskazać działania podejmowane na terenie powiatów i gmin w ramach poszczególnych obszarów 
oddziaływania obejmujących wsparcie dla obcokrajowców. 

 

 Obszar oddziaływania 1: Monitorowanie i badanie zakresu problemów społecznych związanych 
z trudnościami w integracji cudzoziemców - obszar priorytetowy 

Działania samorządów powiatowych w powyższym obszarze oddziaływania polegały głównie na 
intensyfikacji współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w obszarze planowania i realizacji badań oraz 
monitorowania pomocy dla cudzoziemców – współpracę taką podejmowały w 2018 roku 4 powiaty. 
Również wśród gmin, największy odsetek jednostek rozwijał współpracę z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim 

(ok. 7%). Około 3% gmin upowszechniało wyniki badań własnych i zewnętrznych wśród wszystkich 
instytucji działających na rzecz cudzoziemców oraz prowadziło badania i przygotowywało analizy 
problemowe. 

 

Obszar oddziaływania 2: Poszukiwanie i inicjowanie innowacyjnych metod działań aktywizacyjnych, 
integracyjnych i reintegracyjnych na rzecz cudzoziemców 

Działania w zakresie poszukiwania i inicjowania innowacyjnych metod działań aktywizacyjnych, 
integracyjnych i reintegracyjnych na rzecz cudzoziemców, podjęte zostały w 2018 roku przez zaledwie jeden 
samorząd powiatowy, który nawiązywał współpracę z jednostkami pomocy społecznej i organizacjami 
pozarządowymi (także spoza terenu województwa łódzkiego) w zakresie pozyskiwania wiedzy 
o specyficznych potrzebach cudzoziemców. Współpracę taką deklarowało również 7% samorządów 
gminnych. Pozostałe działania podejmowane były sporadycznie.  

 

Obszar oddziaływania 3: Tworzenie bazy wiedzy i katalogowanie zestawu dobrych praktyk w zakresie 
integracji cudzoziemców 

Działanie polegające na katalogowaniu i upowszechnianiu informacji o inicjatywach (edukacyjnych, 
zawodowych, szkoleniowych, społecznych, badawczych) realizowanych na rzecz integracji cudzoziemców 
oraz zbieraniu i upowszechnianiu zestawu dobrych praktyk wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów 
realizowane było w 2018 zaledwie przez 1% samorządów gminnych z terenu województwa łódzkiego. 
Samorządy powiatowe nie realizowały działań w tym zakresie. 
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Obszar oddziaływania 4: Pomoc dla ofiar handlu ludźmi 

W ramach pomocy ofiarom handlu ludźmi samorządy powiatowe z terenu województwa łódzkiego nie 
realizowały działań w 2018 roku, a wśród gmin poszczególne działania w ramach pomocy ofiarom handlu 
ludźmi podejmował zaledwie 1% jednostek. Samorządy gminne wskazywały na tworzenie bazy wiedzy 
o programach i dobrych praktykach związanych z przeciwdziałaniem handlu ludźmi oraz współpracę 
z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w zakresie tworzenia kampanii 
społecznych poruszających problem handlu ludźmi. 

 

WSKAŹNIKI – Grupa docelowa 7. Obcokrajowcy 

W przypadku 7. grupy docelowej weryfikacja wartości wskaźników rezultatu realizacji celów szczegółowych 
nie była możliwa ze względu na brak dostępnych danych. 
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8. POLITYKI HORYZONTALNE 
 

 

1. Współpraca międzysektorowa 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

1. Promowanie pełnego uczestnictwa podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych 
w budowaniu polityk, strategii i programów (lokalnych i regionalnych) oraz ich realizacji, 
z uwzględnieniem beneficjentów usług polityki społecznej (w szczególności współpraca 
z organizacjami pozarządowymi) 

Departament Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2014-2020 od 2015 roku podejmuje współpracę z podmiotami publicznymi oraz organizacjami 
pozarządowymi wchodzącymi w skład Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie 
opiniowania i zatwierdzania dokumentów w ramach RPO WŁ 2014-2020, systematycznego przeglądu 
wdrażania Programu, podejmowania działań mających na celu podniesienie efektywności wdrażania 
Programu oraz podejmowania działań mających na celu promowanie zasad horyzontalnych. 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi regularnie współpracuje z Łódzkim Oddziałem Terenowym 
Telewizji Polskiej S.A. i Telewizją TOYA Sp. z o. o. przy realizacji programów telewizyjnych z zakresu polityki 
społecznej w  województwie łódzkim. 

 

2.  Budowanie partnerstw międzysektorowych do realizacji celów wytyczanych przez strategie 
i programy w oparciu o kompetencje i potencjał partnerów 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Współpraca z instytucjami Kultury i Edukacji podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz 
prywatnymi przedsiębiorstwami w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 
w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, gdzie podmioty 
współpracujące oferują zniżki i ulgi dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty. 

− Zawarcie porozumień o współpracy międzysektorowej (RCPS-OWES, RCPS-podmioty reintegracyjne, 
RCPS-PES-JST-biznes) dotyczącego działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim (wzrost liczby miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej 
i Przedsiębiorstwach Społecznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem). 

− Realizacja w partnerstwie z Województwem Śląskim (lider) oraz Województwem Małopolskim 
i Opolskim (partnerzy) projektu pn. „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz 
wsparcia osób i rodzin” w PO WER (realizacja w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021), którego celem 
jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 
społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji oraz 
podmiotami innych polityk sektorowych. 

W ramach projektu w 2018 roku: podpisano porozumienia o współpracy z 8 jednostkami samorządu 
terytorialnego (Łódź, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Zgierz, Zduńska Wola, Sieradz, Tomaszów 
Mazowiecki, Radomsko), na terenie których przeprowadzono badania i w których testowany oraz 
wdrażany będzie Model Kooperacji, zorganizowano regionalną konferencję edukacyjną pn. „Współpraca 
międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”, powołano Zespół Ekspertów w ramach Zespołu ds. 
modelu (łącznie  odbyło się 9 spotkań Łódzkiego Zespołu Roboczego), zrealizowano coaching dla 16 
pracowników socjalnych (łącznie odbyło się 201 godzin sesji coachingowych), zrealizowano usługę 
badawczą pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz 
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włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”, zorganizowano 
8 szkoleń międzysektorowych z warsztatami pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych”, w których udział wzięło 211 osób. 

 

3. Organizacja szkoleń, seminariów, wyjazdów studyjnych i spotkań dla osób odpowiedzialnych, 
liderów i instytucji realizujących politykę społeczną (adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb 
w zakresie planowania i wdrażania usług społecznych) 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania : 

− Organizacja (w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej 
w województwie łódzkim”) spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, spotkań 
sieciujących Podmioty Ekonomii Społecznej o charakterze reintegracyjnym wraz z wizytami studyjnymi, 
spotkań  w powiatach (PES/JST) dotyczących rozwoju współpracy oraz lokalnych planów rozwoju 
ekonomii społecznej, FORUM Podmiotów Ekonomii Społecznej, Targów Ekonomii Społecznej, doradztwa 
z zakresu dynamizacji stosowania klauzul społecznych, spotkania regionalnego dotyczącego stosowania 
klauzul społecznych, wizyt studyjnych dla JST dotyczących dynamizacji stosowania klazul we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Województwa Łódzkiego i Podmiotami Ekonomii 
Społecznej. 

− Organizacja (w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na 
rzecz wsparcia osób i rodzin”) we współpracy z JST z Łodzi, Łowicza, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego: 
1) szkoleń międzysektorowych z warsztatami pod nazwą „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych” mających na celu przedstawienie znaczenia pracy zespołowej, 
wzmocnienie integracji, komunikacji i współpracy podmiotów; 2) coachingu dla pracowników 
socjalnych, mającego na celu wzmocnienie i wsparcie pracowników socjalnych reprezentujących gminy 
uczestniczące w projekcie poprzez umożliwienie pracownikom rozwoju personalnego i zawodowego 
podczas indywidualnych spotkań z coachem. 

− Organizacja we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi warsztatów dla pracowników 
zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach 
pomocy rodzinie w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej. 

− Organizacja posiedzeń Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, udział w posiedzeniu 
Konwentów Dyrektorów ROPS oraz posiedzeniu Konwentu Dyrektorów i Kierowników PCPR z terenu 
województwa łódzkiego, przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. „Ochrona danych osobowych – 
wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego (we współpracy z OPS, 
PCPR, DPS, ŚDS, ROPS, SRSWŁ, NGO). 

Departament Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2014-2020 od 2014 roku podejmuje współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz 
Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie organizacji szkoleń i seminariów. 

 

4. Upowszechnianie udziału wszystkich partnerów społecznych w diagnozowaniu kondycji 
i problemów społecznych w środowiskach lokalnych 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Funkcjonowanie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy 
Marszałku Województwa Łódzkiego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy. Do zakresu jej działań 
należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów wojewódzkich 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i  ocena ich realizacji, opiniowanie projektów 
uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych; 
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− Współpraca z podmiotami sektora prywatnego oraz Łódzkim Oddziałem Terenowym Telewizji Polskiej 
S.A. i Telewizją TOYA Sp. z o. o. w ramach realizacji programów telewizyjnych z zakresu polityki 
społecznej w województwie łódzkim oraz publikacji biuletynu tematycznego "Polityka społeczna 
w regionie łódzkim".  

 

5. Inne działania służące nawiązywaniu i wspieraniu współpracy międzysektorowej 

Departament Polityki Zdrowotnej jako członek Wojewódzkiego Zespołu do spraw zdrowia psychicznego, 
powołanego Uchwałą nr 845/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19.07.2016 r., podejmuje 
współpracę w ramach prac nad Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 
Łódzkiego na lata 2017-2022 z przedstawicielami różnych instytucji, w tym m.in.: Zarządu WŁ, Sejmiku WŁ, 
Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, RCPS, ŁOW NFZ, Konwentu Powiatów WŁ, Kuratorium 
Oświaty, Rady Organizacji Pozarządowych WŁ, Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami 
Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, Referatu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim WŁ., szpitali, konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii. 

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

1. Wymiar instytucjonalny współpracy 

1.1. Powiatowe Urzędy Pracy i Ośrodki Pomocy Społecznej 

Nieco ponad 1/3 ankietowanych powiatów wskazała na wypracowanie mechanizmów koordynacji działań 
i wzajemnej współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy i PCPR-em. Jednocześnie mechanizmy 
koordynacji działań i wzajemnej współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej wypracowywało w 2018 roku ponad 70% gmin. 

 

1.2.  Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

W 2018 roku 76% jednostek samorządu szczebla powiatowego wypracowywało i stosowało mechanizmy 
koordynacji działań i wzajemnej współpracy między Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
Opracowanie lub wdrażanie powyższych mechanizmów zadeklarowało 69% samorządów gminnych. 

 

1.3. Samorządy lokalne a organizacje pozarządowe 

Współpraca samorządów powiatowych z organizacjami pozarządowymi najczęściej przybierała formę 
współpracy przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań oraz wzajemnego informowania się 
o planach, zamierzeniach i kierunkach działań (około 62% odpowiedzi). Ponad połowa powiatów 
podejmowała również takie działania, jak współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych 
z wykorzystaniem form niefinansowych, konsultowanie z organizacjami samorządowymi założeń projektów 
i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć oraz współpraca przy diagnozowaniu 
lokalnych problemów i wyzwań. Najrzadziej (około 24% przypadków) współpracowano przy w wdrażaniu 
polityk publicznych oraz wypracowywano systemy wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 
pozarządowych. 
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Wykres 8.1. Odsetek samorządów powiatowych współpracujących z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
tworzenia polityk publicznych w 2018 roku (N=21) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Samorządy gminne w największym zakresie informowały się wzajemnie z organizacjami pozarządowymi 
o planach, zamierzeniach i kierunkach działań oraz współpracowało przy diagnozowaniu lokalnych 
problemów wyzwań. Działania te realizowane były przez 46% gmin. Również około 40% gmin konsultowało 
z organizacjami pozarządowymi założenia projektów i aktów normatywnych oraz zasady realizacji innych 
przedsięwzięć oraz współpracowało w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form 
finansowych i niefinansowych. Stosunkowo rzadko samorządy gminne nawiązywały partnerstwo 
projektowe w realizacji zadań publicznych, wypracowywały system wspierania inicjatyw obywatelskich 
i organizacji pozarządowych czy wspierały procesy integracji sektora organizacji pozarządowych. 
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Tak Nie



 

81 
 

Wykres 8.2. Odsetek samorządów gminnych współpracujących z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
tworzenia polityk publicznych w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1.4. Samorządy lokalne a podmioty ekonomii społecznej 

Samorządy powiatowe najczęściej deklarują zlecanie zadań w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873, z późn. zm.) – 52% 
respondentów. Około 33% badanych wspierało w 2018 roku wolontariat. Promowanie stosowania klauzul 
społecznych w Prawie Zamówień Publicznych wskazało 24% jednostek. Wsparcie edukacji w zakresie 
ekonomii społecznej w programach szkół ponadgimnazjalnych (zajęcia fakultatywne, szkolenia dla 
nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości) i akademickich – zwłaszcza dla młodzieży z niepełnosprawnością 
oraz przedsiębiorczości społecznej opartej na sprawdzonych modelach (franczyza społeczna) wskazało 14% 
jednostek, a tylko jeden powiat podejmował działania mające na celu wsparcie kompetencji lokalnych 
menadżerów społecznych. 
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Wykres 8.3. Odsetek samorządów powiatowych wspierających podmioty ekonomii społecznej w 2018 roku 
(N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Również samorządy gminne w największym stopniu zadeklarowały zlecanie zadań w ramach ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873, z późn. 
zm.) – 31% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się wsparcie wolontariatu –25% odpowiedzi. 17% 
jednostek promowało stosowanie klauzul społecznych w Prawie Zamówień Publicznych, 9% wspierało 
kompetencje lokalnych menadżerów społecznych. Pozostałe działania, takie jak wspieranie edukacji 
w zakresie ekonomii społecznej w programach szkół ponadgimnazjalnych czy przedsiębiorczości społecznej, 
podejmowane były przez gminy sporadycznie. 

 

Wykres 8.4. Odsetek samorządów gminnych wspierających podmioty ekonomii społecznej w 2018 roku 
(N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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1.5. Samorządy lokalne a samorząd regionalny 

Około 1/3 powiatów w województwie łódzkim podejmowało w 20178 roku działania mające na celu 
budowanie współpracy z samorządem regionalnym w prowadzeniu działań na rzecz aktywizacji społecznej 
i wzmacniania wspólnoty. Współpracę taką podejmowało 27% samorządów gminnych. 

 

1.6. Instytucje integracji społecznej a komórki ds. obywatelskich i cudzoziemców w samorządach 
i urzędzie wojewódzkim 

Zaledwie dwa powiaty z terenu województwa łódzkiego współpracowały z instytucjami integracji społecznej 
w realizacji zadań, wynikających z przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (m. in. zapobieganie dyskryminacji, zatrudnienie i in.), jak i działań na rzecz przestrzegania 
praw obywatelskich w ogóle – w tym w szczególności Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169). Na poziomie 
samorządów gminnych działania takie zostały podjęte przez 12 gmin. 

 

1.7. Instytucje integracji społecznej a komórki ds. gospodarowania nieruchomościami 
w samorządach i urzędzie wojewódzkim 

W 2018 roku żaden z powiatów województwa łódzkiego nie uruchomił i nie realizował programu 
zarządzania mieszkaniami w związku z przejmowaniem opieki nad dorosłymi osobami 
z niepełnosprawnością/ niesamodzielnymi/ ubezwłasnowolnionymi oraz pozyskiwanie mieszkań 
socjalnych, treningowych i chronionych. Jednocześnie działanie takie zadeklarowały zaledwie 4 samorządy 
gminne. 

 

2. Wymiar tematyczny współpracy 

2.1. Zespoły interdyscyplinarne 

Zespoły interdyscyplinarne ds. wspierania rodziny funkcjonowały w 2018 roku w prawie połowie powiatów 
województwa łódzkiego (43%). Działalność zespołu ds. programów, standardów i rekomendacji 
odnotowano w jednym powiecie, natomiast w przypadku pozostałych typów zespołów, tj. zespołu 
interdyscyplinarnego ds. reintegracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zespołu 
interdyscyplinarnego dla osób używających szkodliwych substancji psychoaktywnych i osób uzależnionych, 
nie odnotowano ich funkcjonowania w powiatach w 2018 roku.  

W przypadku samorządów gminnych działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. wspierania rodziny 
odnotowano w 55% samorządów. W 23% gmin województwa łódzkiego funkcjonują również zespoły 
interdyscyplinarna dla osób używających szkodliwych substancji psychoaktywnych i osób uzależnionych. 
Pozostałe typy zespołów, tj. zespół interdyscyplinarny ds. reintegracji społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz zespół ds. programów, standardów i rekomendacji, zostały powołane na terenie 
odpowiednio 5% i 3% samorządów gminnych. 

 

2.2. Wsparcie szkół i przedszkoli w pełnieniu funkcji wychowawczych przez inne wyspecjalizowane 
instytucje 

W 38% samorządów powiatowych zapewniono szkołom dostęp do interdyscyplinarnych zespołów 
problemowych w sytuacjach, gdy nasilenie trudności wychowawczych w danej szkole przerasta możliwości 
personelu placówki. Taki sam odsetek powiatów realizował w 2018 roku działania mające na celu szersze 
wsparcie szkół i przedszkoli ze strony wyspecjalizowanych instytucji w zakresie profilaktyki, wczesnej 
identyfikacji problemów wychowawczych i pomocy rodzinie oraz opracowanie standardów i mechanizmów 
tego wsparcia. Wsparcie dla współpracy szkół z sektorem pozarządowym w zakresie usamodzielniania 
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wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych wywodzących się z rodzin problemowych 
zadeklarowało tylko 10% powiatów. 

 

Wykres 8.5. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania w ramach wsparcia szkół i przedszkoli 
w pełnieniu funkcji wychowawczych przez inne wyspecjalizowane instytucje w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Około 23% gmin zapewniało szersze wsparcie szkół i przedszkoli ze strony wyspecjalizowanych instytucji 
w zakresie profilaktyki, wczesnej identyfikacji problemów wychowawczych i pomocy rodzinie oraz 
opracowanie standardów i mechanizmów tego wsparcia. Ułatwienie dostępu do interdyscyplinarnych 
zespołów problemowych dla szkół w sytuacjach, gdy nasilenie trudności wychowawczych w szkole przerasta 
możliwości personelu placówki, deklarowało 21% jednostek, a wsparcie współpracy szkół z sektorem 
pozarządowym w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych 
wywodzących się z rodzin problemowych – 5%. 

 

Wykres 8.6. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania w ramach wsparcia szkół i przedszkoli w 
pełnieniu funkcji wychowawczych przez inne wyspecjalizowane instytucje w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.3. Współpraca między ponadgimnazjalnymi szkołami o profilu zawodowym a pracodawcami 
w regionie oraz między szkołami a władzami samorządowymi 

Działania w powyższym zakresie podejmowane były w 2018 roku w główniej mierze przez samorządy 
powiatowe. 
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W 57% powiatów województwa łódzkiego w 2018 roku wskazano na przeprowadzenie rewizji oferty 
w zakresie profili kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych (zasadniczych szkołach 
zawodowych i technikach) pod kątem potrzeb regionalnych oraz szans na uzyskanie zatrudnienia 
absolwentów poszczególnych kierunków. Około 43% powiatów nawiązywało kontakt z pracodawcami 
zagranicznymi w celu stworzenia możliwości praktyk zagranicznych (nie tylko dla osób 
z niepełnosprawnością), a także dostosowywało profil kształcenia zawodowego uczniów 
z niepełnosprawnością do lokalnych możliwości zatrudnienia oraz pozyskiwało miejsca pracy dla 
absolwentów z niepełnosprawnością. Około 1/3 samorządów powiatowych współtworzyła w 2018 roku 
programy mające na celu zwiększenie szans zawodowych absolwentów szkół oraz zmniejszenie ryzyka 
dezaktywizacji zawodowej osób młodych, a niecałe 20% podejmowało działania służące rozwijaniu 
świadomości potrzeby zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i korzyści z tego płynących oraz 
propagowało ideę odpowiedzialnego biznesu. Najrzadszym działaniem wskazywanym przez powiaty było 
natomiast powiązanie praktyk zawodowych z pracami publicznymi na rzecz miasta/gminy. 

 

Wykres 8.7. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania w ramach współpracy ze szkołami 
w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.4. Integracja działań na obszarach rewitalizowanych na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) w ramach Gminnych Programów Rewitalizacji 

Około 14% gmin i zaledwie jeden powiat przeprowadził w roku 2018 rzetelną diagnozę sytuacji społecznej 
obszarów rewitalizowanych. Monitorowanie losów uboższych mieszkańców (oraz osób bezdomnych) na 
obszarach rewitalizowanych czy podlegających innym procesom urbanizacji prowadzone było przez 16% 
samorządów gminnych, natomiast uwzględnianie enklaw problemowych (enklaw biedy) jako miejsc 
wymagających intensywnych działań społecznych w ramach całościowego planu działań na obszarach 
zdegradowanych – przez 13% gmin i zaledwie jeden samorząd powiatowy. 
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2. Profesjonalizacja i standaryzacja działań 

 

1. Rozwój kadr różnych szczebli poprzez podnoszenie ich kompetencji oraz tworzenie warunków 
organizacyjnych wspierających rozwój tych kompetencji 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: 

• Departament Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 od 2015 roku 
prowadzi szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 
w obszarach związanych z realizacją programu (ubieganiem się o dofinansowanie, rozliczaniem 
wsparcia). 

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza od 2017 roku konkursy w ramach RPO WŁ 
na lata 2014-2020 na realizację projektów przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw i ich pracowników na rynku pracy, obejmujących działania wspierające procesy 
adaptacyjne w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług rozwojowych dostępnych w Bazie 
Usług Rozwojowych. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazało następujące działania: 

− Prowadzenie od 2013 roku szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

− Organizacja warsztatów dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy 
społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie w zakresie sposobów postępowania 
w sytuacji kryzysowej organizowane razem z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. 

− Organizacja cyklu warsztatów pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. 

− Szkolenia coachingowe dla pracowników socjalnych reprezentujących gminy uczestniczące 
w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób 
i rodzin”, mające na celu wzmocnienie i wsparcie pracowników socjalnych, poprzez umożliwienie im 
rozwoju personalnego i zawodowego podczas indywidualnych spotkań z coachem. 

− Organizacja Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2018, których celem jest 
promowanie pozytywnego wizerunku pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej 
oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Podczas 
uroczystej gali uhonorowano uczestników Konkursów: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego 
Roku 2018, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2018 oraz Pracownik 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2018, którzy 
wyróżniają się wybitną postawą, tworząc nowatorskie metody aktywizujące i integrujące osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym, usprawniają i ulepszają działania poszczególnych jednostek 
pomocy społecznej, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców 
Województwa Łódzkiego.  
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DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH: 

 

Wykres 8.8. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania w ramach rozwoju kadr różnych 
szczebli w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W ramach rozwoju kadr najwięcej, bo prawie połowa spośród ankietowanych powiatów, podejmowało 
działania mające na celu zachęcanie pracowników pomocy społecznej i wspieranie ich kompetencji oraz 
realizowała projekty i programy celowe skierowane na rozwój osobisty i zawodowy kadr pomocy i integracji 
społecznej oraz kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Niewiele ponad 30% 
powiatów wspierało mechanizmy uczenia się w instytucjach pomocowych, a około 24% wskazało na 
realizację działań edukacyjnych na rzecz zwiększania kompetencji kadr administracji publicznej w  zakresie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności stosowania klauzul społecznych w procesie 
udzielania zamówień publicznych oraz kreowanie i promowanie konstruktywnych postaw samorządowców 
i pracowników instytucji integracji społecznej. Działaniem realizowanym najrzadziej przez samorządy 
powiatowe w zakresie rozwoju kadr była natomiast budowa profesjonalnej, szerokiej kadry asystentów 
rodziny i oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji asystentów rodziny. 
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Wykres 8.9. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania w ramach rozwoju kadr różnych szczebli 
w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej jednostek samorządu gminnego (74%) w roku 2018 prowadziło działania mające na celu 
zachęcanie pracowników pomocy społecznej i wspieranie ich kompetencji. W przypadku 54% gmin 
odnotowano działania służące budowie profesjonalnej, szerokiej kadry asystentów rodziny i realizację 
działań na rzecz podnoszenia kompetencji asystentów rodziny. Stosunkowo często (w około 25% gmin) 
samorządy gminne realizowały projekty i programy celowe skierowane na rozwój osobisty i zawodowy kadr 
pomocy i integracji społecznej oraz kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kreowały 
i promowały konstruktywne postawy samorządowców i pracowników instytucji integracji społecznej oraz 
prowadziły działania poprawiające komunikację pomiędzy podmiotami różnych szczebli zaangażowanymi 
w realizację zadań. 

 

2.  Podnoszenie jakości/standaryzacja usług poprzez opracowywanie i wdrażanie (w tym 
istniejących już modeli) standardów różnych usług społecznych, skierowanych do różnych grup 
społecznych, które uwzględniają perspektywę odbiorcy 

Działania w powyższym zakresie realizowane były na poziomie samorządów lokalnych. 

Około 14% samorządów powiatowych opracowywało i wdrażało w 2018 roku standardy różnych usług 
społecznych skierowanych do różnych grup społecznych, natomiast 10% realizowało działania mające na 
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celu promocję standardów usług pośród pracowników JST i organizacji pozarządowych oraz prowadziło 
szkolenia na temat standardów i relacji między standardami a procedurami, a także realizowało badania 
efektywność i jakość usług pomocy społecznej i pozarządowej. 

 

Wykres 8.10. Odsetek samorządów powiatowych realizujących działania w ramach podnoszenia 
jakości/standaryzacji usług w 2018 roku (N=21) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęstszym działaniem podejmowanym w 2018 roku przez samorządy gminne (20% jednostek) było 
opracowywanie i wdrażanie standardów usług społecznych skierowanych do różnych grup społecznych 
uwzględniających perspektywę odbiorcy, a około 14% gmin opracowywało i wdrażało mechanizmy 
pozyskiwania informacji zwrotnej na temat zakresu i jakości usług pomocy społecznej. Pozostałe działania 
realizowane były stosunkowo rzadko.  

 

Wykres 8.11. Odsetek samorządów gminnych realizujących działania w ramach podnoszenia 
jakości/standaryzacji usług w 2018 roku (N=150) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE  
 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego monitoringu realizacji zapisów Wojewódzkiej Strategii w zakresie 
Polityki Społecznej 2020, samorząd województwa oraz samorządy lokalne z terenu województwa łódzkiego 
podejmowały w 2018 roku szereg działań odnoszących się do celów głównych oraz szczegółowych, 
obszarów oddziaływań i polityk horyzontalnych określonych w przedmiotowym dokumencie. 

1. Grupa docelowa: Rodziny 

Wspieranie rodzin – obszar priorytetowy 

− Działania samorządu województwa mające na celu wspieranie rodzin realizowane były 
w szczególności poprzez: ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowania na 
realizację projektów zakładających prowadzenie działań na rzecz rodziny wraz z prowadzeniem 
działań promocyjnych w tym zakresie, organizację kampanii społecznościowych na temat FASD 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz konferencji poświęconej tematyce FASD skierowanej do 
szerokiego grona odbiorców zainteresowanych powyższą problematyką, rozwijanie i promowanie 
Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz organizację wydarzeń integrujących i promujących 
rodziny. 

− Najczęstsze działania podejmowane w 2018 roku przez samorządy lokalne obejmowały: 
promowanie informacji wśród rodzin o możliwości, miejscach i warunkach pomocy w sytuacji 
kryzysu, rozwijanie programu Karta Dużej Rodziny i podobnych systemów zniżkowych dla rodzin oraz 
rozwój sieci dostępnego wsparcia psychospołecznego dla rodzin. Do działań podejmowanych 
najrzadziej należało: promowanie w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych rozwiązań 
takich jak elastyczny czas pracy, telepraca oraz wspieranie instytucji opieki nad dzieckiem, w  tym 
rozwijanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. 

Interwencje  

− W ramach interwencji w środowisku rodzin samorząd województwa podejmował działania 
obejmujące w szczególności: organizację warsztatów i szkoleń dla kadr pomocy społecznej, w tym 
pracowników socjalnych, kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kuratorów sądowych, 
członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz kadr realizujących zadania z obszaru 
przeciwdziałania uzależnieniom dotyczących m.in.: sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej, 
przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie 
wobec osób starszych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dystrybucję materiałów 
informacyjno-edukacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłaszanie konkursów na 
realizację projektów mających na celu wspieranie rodzin oraz rodzinnej pieczy zstępczej, a także 
funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

− Najczęściej podejmowanym działaniem przez samorządy lokalne było rozwijanie elementów 
systemu wspierania rodziny, m. in. asystentury rodzinnej, rodzin wspierających, specjalistycznego 
poradnictwa oraz placówek wsparcia dziennego, rozwój kadr pomocy społecznej oraz rozwój działań 
na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej i innych form opieki 
instytucjonalnej oraz działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Stosunkowo niewiele 
samorządów lokalnych rozwijało wsparcia wytchnieniowe dla osób prowadzących rodzinne formy 
pieczy zastępczej oraz realizowało wsparcie w zakresie treningu zastępowania agresji dla sprawców 
przemocy. 

Wskaźniki: 

− Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w roku 2018 przewyższyła wartość oczekiwaną w roku 2020. 

− Wartości wskaźników ubóstwa dla województwa łódzkiego w 2018 roku zmalały w stosunku do 2015 
r.  

− Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w województwie łódzkim sukcesywnie 
wzrasta. 
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2. Grupa docelowa: Dzieci i młodzież 

Edukacja, opieka i wychowanie – obszar priorytetowy 

− Działania samorządu województwa podejmowane były w szczególności poprzez: ogłaszanie 
konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowania na realizację projektów w zakresie edukacji, 
opieki i wychowania dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans na zatrudnienie i utrzymanie 
zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie, realizację zadań statutowych wojewódzkich 
ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizację szkolenia dla pedagogów, psychologów 
i wychowawców dotyczącego m.in. profilaktyki zachowań ryzykownych wśród uczniów, organizację 
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, przyznawanie stypendiów artystycznych i naukowych 
Marszałka Województwa Łódzkiego, organizację wydarzeń integrujących młodzież z terenu 
województwa łódzkiego, a także uczestnictwo w posiedzeniach i spotkaniach Wojewódzkiego Panelu 
Ekspertów w zakresie polityki społecznej. 

− Samorządy lokalne w największym stopniu wspierały oddolne programy dofinansowania posiłków 
w przedszkolach i szkołach, podejmowały wczesne działania profilaktyczne polegające na 
wzmacnianiu pozytywnych zachowań osób młodych funkcjonujących w sposób konstruktywny oraz 
wspierały inicjatywy mające na celu poprawę przygotowania nauczycieli w zakresie profilaktyki, 
wczesnej identyfikacji problemów wychowawczych i pomocy rodzinie, w której takie problemy się 
pojawiają oraz wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie realizacji funkcji wychowawczej ze strony 
wyspecjalizowanych instytucji. Nieliczne powiaty i gminy podejmowały działania w zakresie poprawy 
jakości opieki skierowanej do najmłodszych dzieci oraz przeprowadzały rewizję sieci żłobków oraz 
przedszkoli pod kątem dopasowania do potrzeb lokalnych. 

Planowanie ścieżki życia i kariery zawodowej 

− Do działań podejmowanych w ramach powyższego obszaru przez samorząd województwa należały: 
ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowań na realizację projektów mających 
na celu wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty, realizacja programu stypendialnego pn. 
„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”, działalność doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Województwo Łódzkie oraz organizację warsztatów 
z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży. 

− Największa liczba powiatów i gmin deklarowała wspieranie inicjatyw zwiększających świadomość 
edukacyjną młodzieży oraz ich wiedzę na temat perspektyw zawodowych związanych z wyborem 
określonego kierunku kształcenia oraz inicjatyw zwiększających umiejętność planowania ścieżki życia 
przez młodzież. Stosunkowo niewiele samorządów lokalnych prowadziło działania wzmacniające 
aktywność zawodową osób młodych, w szczególności poprzez promowanie łączenia edukacji z pracą 
dorywczą/tymczasową/ w niepełnym wymiarze czasu/ telepracą, stażami i praktykami zawodowymi. 

Aktywność społeczna, obywatelska i kulturalna 

− Działania samorządu województwa w powyższym zakresie realizowane były poprzez: ogłaszanie 
konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowań na realizację projektów zakładających rozwój 
usług w placówkach wsparcia dziennego oraz działania wzbogacające ofertę kulturalną województwa 
łódzkiego, organizację Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej dla nauczycieli, organizację 
cyklicznych wydarzeń kulturalnych (koncertów, warsztatów, wycieczek, spotkań) i realizację 
projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży. 

− Samorządy lokalne w największym stopniu wspierały i promowały udział dzieci i młodzieży 
w obywatelskich, lokalnych inicjatywach organizowanych przez podmioty ze sfery publicznej 
i społecznej, natomiast stosunkowo rzadko wspierały wolontariat dzieci i młodzieży przy 
wykorzystaniu współpracy z instytucjami wychowawczymi i edukacyjnymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami i instytucjami pomocy społecznej. 
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Wczesna diagnostyka i promocja zdrowego trybu życia 

− W ramach powyższego obszaru samorząd województwa podejmował działania obejmujące 
w szczególności: realizację projektów mających na celu rozwój usług świadczonych w ramach 
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci oraz zmniejszenie częstości 
występowania depresji wśród dzieci, realizację projektów sportowych dla dzieci i młodzieży, 
prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów i zajęć edukacyjnych dotyczących m.in. profilaktyki 
chorób układu krążenia, zakażeń HIV oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie 
skierowanych do dzieci i młodzieży, opiekunów, pracowników socjalnych i asystentów rodziny, 
organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS wraz z Tygodniem Testowania, 
uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD, działalność Punktów Informacyjno-
Konsultacyjnych prowadzących poradnictwo w zakresie zachowań ryzykownych. 

− Do działań podejmowanych najczęściej przez samorządy lokalne należało wspieranie działań 
profilaktycznych związanych z uzależnieniami, w tym behawioralnymi oraz wspieranie szkół 
i placówek systemu oświaty w zakresie prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Działaniem podejmowanym 
najrzadziej było natomiast wsparcie działań o charakterze wczesnodiagnostycznym w przypadku 
najmłodszych dzieci, w tym poprzez poprawę przygotowania w tym zakresie m. in. lekarzy pediatrów 
oraz lekarzy pierwszego kontaktu. 

Interwencje 

− W ramach powyższego obszaru samorząd województwa podejmował działania obejmujące 
w szczególności udzielanie dofinansowań na realizację projektów mających na celu przywrócenie 
zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
wychowanków pieczy zastępczej i młodych dorosłych wywodzących się z rodzin problemowych. 

− W ramach interwencji w podejmowanych w odniesieniu do dzieci i młodzieży samorządy lokalne 
najczęściej opracowywały i wdrażały standardy usamodzielniania, zarówno dla wychowanków pieczy 
zastępczej, jak i młodzieży wywodzącej się z rodzin problemowych. 

Wskaźniki: 

− Odsetek dzieci w wieku żłobkowym objętych opieką w żłobkach wykazuje tendencję wzrostową 
i w 2018 roku był znacznie wyższy wartości docelowej zakładanej w roku 2020. 

− Odsetek osób w wieku 15-24 lata, które jednocześnie nie uczą się, nie uczestniczą w szkoleniach i nie 
pracują (NEETs) w liczbie ludności w wieku 15-24 lata był w 2018 roku był nieznacznie wyższy od 
wartości zakładanej w roku 2020. 

− Odsetek maturzystów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w ogólnej liczbie absolwentów 
przystępujących do obowiązkowych egzaminów maturalnych był w 2018 roku nieco niższy od 
wartości oczekiwanej. 

3. Grupa docelowa: Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 

Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone marginalizacją – obszar priorytetowy 

− Działania samorządu województwa skierowane do osób w wieku produkcyjnym zagrożonych 
marginalizacją obejmowały w szczególności: ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach 
dofinansowania na realizację projektów zakładających wsparcie dla omawianej grupy docelowej, 
w tym w ramach programów zdrowotnych oraz projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, 
realizację projektów i akcji z zakresu działań prozdrowotnych, profilaktyki zaburzeń zdrowia 
psychicznego oraz poradnictwa psychologicznego, działalność klubów sportowych z województwa 
łódzkiego, organizację szkoleń i kursów kwalifikacyjno-zawodowych, realizację działań w ramach 
mających na celu koordynację i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym szkoleń dla 
kadry pomocy społecznej i programów telewizyjnych poświęconych tej tematyce oraz organizację 
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I posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
Województwa Łódzkiego. 

− Samorządy lokalne stosunkowo najczęściej deklarowały propagowanie i promocję zdrowego, 
aktywnego stylu życia, profilaktykę zachowań ryzykownych m.in. poprzez wsparcie poradnictwa 
psychospołecznego oraz działań terapeutycznych, a także wykorzystywanie we wsparciu aktywności 
zawodowej potencjału partnerstw lokalnych. Niewiele jednostek szczebla lokalnego 
rozbudowywała i promowała system poradni psychologicznych dla osób w kryzysie emocjonalnym 
oraz prowadziło działania mające na celu wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców 
województwa łódzkiego oraz przeciwdziałanie niskiej jakości zatrudnienia tymczasowego. 

Kapitał społeczny 

− Działania samorządu województwa mające na celu wzmacnianie kapitału społecznego 
podejmowane były w szczególności poprzez: podnoszenie kompetencji kadr oraz realizację 
projektów z zakresu edukacji kulturowej, wspieranie wolontariatu, w tym udzielanie dofinansowania 
na realizację projektów nakierowanych na jego rozwój oraz organizację wydarzeń kulturalnych 
(koncertów, spotkań, wystaw, itp.) służących budowaniu tożsamości regionalnej. 

− Wśród działań podejmowanych najczęściej na poziome lokalnym znalazły się m.in. wsparcie działań 
aktywizacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość lokalną oraz działania ułatwiające kontakt 
obywatela z administracją publiczną i wspierające rozwój wolontariatu. Stosunkowo najmniej 
powiatów i gmin uruchamiało programy wspierające lokalnych liderów społecznych. 

Problemy młodych dorosłych 

− W ramach powyższego obszaru samorząd województwa podejmował działania obejmujące 
w szczególności udzielanie dofinansowań na realizację projektów mających na celu przywrócenie 
zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

− W ramach rozwiązywania problemów młodych dorosłych samorządy lokalne najczęściej oferowały 
wsparcie w rozwoju zawodowego poprzez bezpośrednią pomoc w znalezieniu miejsca pracy, staże, 
praktyki zawodowe oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej. Stosunkowo niewiele 
powiatów i gmin deklarowało wsparcie programów budowy mieszkań dostępnych finansowo oraz 
wsparcie grup samopomocowych zrzeszających osoby usamodzielniające się. 

Wskaźniki: 

− Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok wykazuje wyraźną 
tendencję spadkową. W 2018 roku liczba ta była korzystniejsza od zakładanej w roku 2020. 

− Liczba osób zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  
uzależnionych od alkoholu w 2017 roku uległa obniżeniu, przy czym jej wartość jest nadal na 
poziomie wyższym od oczekiwanego w roku 2020. 

4. Grupa docelowa: Osoby starsze 

Zwiększenie pozazawodowej aktywności osób starszych – obszar priorytetowy 

− Działania samorządu województwa w ramach powyższego obszaru realizowane były w szczególności 
poprzez: ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowań na realizację projektów 
mających na celu aktywizację i integrację osób starszych, wzmacnianie kompetencji podmiotów 
i organizacji senioralnych, organizację wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla seniorów, realizację 
programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, realizację projektu mającego na celu 
wypracowanie standardu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami 
neurologicznymi oraz organizację konferencji dotyczącej potrzeb mieszkańców województwa 
łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+ skierowanej do 
szerokiego grona odbiorców zajmujących się powyższą problematyką.   



 

94 
 

− Samorządy lokalne w największym stopniu upowszechniały Kartę Seniora Województwa Łódzkiego 
oraz rozwijały ofertę działań obejmujących czas wolny adresowanych do seniorów, natomiast 
stosunkowo rzadko podejmowały działania związane ze wspieraniem i organizacją wolontariatu 
osób starszych. 

Budowanie społeczeństwa przyjaznego osobom starszym 

− Do działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach budowania społeczeństwa 
przyjaznego osobom starszym należały: działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa 
Łódzkiego, reprezentacja delegatów z województwa łódzkiego w Obywatelskim Parlamencie 
Seniorów, spotkanie Forum Rad Seniorów Województwa Łódzkiego, realizacja działań na rzecz osób 

starszych, w tym w ramach dofinansowywanych projektów oraz zadań Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu województwa Łódzkiego, realizacja programów telewizyjnych poświęconych 
problematyce osób starszych oraz organizacja wydarzeń i spotkań aktywizujących i integrujących 
środowisko seniorów oraz służących nawiązywaniu współpracy międzypokoleniowej. 

− Najwięcej samorządów lokalnych prowadziło działania służące integracji społecznej środowiska 
seniorów i międzypokoleniowej oraz popularyzowało wiedzę na temat form pomocy ludziom 
starszym w ich środowisku poprzez zmianę stereotypowego wizerunku starości. Działaniem 
podejmowanym najrzadziej było popularyzowanie idei przedstawicielstwa seniorów przy organach 
samorządu terytorialnego poprzez tworzenie rad seniorów. 

Działania prozdrowotne 

− Działania samorządu województwa w powyższym zakresie realizowane były poprzez: ogłaszanie 
konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowania na realizację projektów zakładających 
działania w ramach programów zdrowotnych oraz rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych oraz realizację projektów z zakresu działań prozdrowotnych i rehabilitacji 
obejmujących możliwość skorzystania z konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, usług 
terapeutyczno-opiekuńczych oraz zajęć ruchowych, a także projektów mających na celu rozwój 
osobisty seniorów i podniesienie ich bezpieczeństwa. 

− Samorządy powiatowe i gminne najczęściej wskazywały na promocję zdrowego stylu życia wśród 
seniorów, poprawę dostępności usług specjalistycznych i rehabilitacyjnych oraz tworzenie 
wystandaryzowanego zakresu usług opiekuńczych. Zdecydowanie rzadziej podejmowano działania 
służące tworzeniu wieloprofilowych poradni ambulatoryjnych oraz integracji podstawowej opieki 
zdrowotnej ze specjalistycznymi świadczeniami medycznymi, a także wprowadzeniu powszechnych 
szczepień przeciwko grypie i pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia. 

Interwencje 

− W ramach powyższego obszaru stosunkowo najwięcej samorządów lokalnych deklarowało działania 
służące poprawie diagnostyki i leczenia w obszarach kardiologii, gastrologii oraz endokrynologii, 
natomiast najmniej – tworzenie programów wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych oraz 
terapię środowiskową osób starszych. 

Wskaźniki: 

− Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat uległo w 2018 roku względnej stabilizacji ,a jego 
wartość była nieznacznie niższa od oczekiwanej w roku 2020. 

5. Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnościami 

Profilaktyka 

− Działania samorządu województwa podejmowane w ramach profilaktyki kierowanej do osób 
z niepełnosprawnościami obejmowały w szczególności ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich 
ramach dofinansowań na realizację projektów w powyższym zakresie. 
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− Jednostki samorządu szczebla lokalnego najczęściej wskazywały prowadzenie szkoleń dla kadr 
żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń rozwojowych i wspomagania 
rozwoju, natomiast najrzadziej – prowadzenie diagnozy stanu usług wczesnego wspomagania 
rozwoju. 

Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami – obszar priorytetowy 

− Do działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach powyższego obszaru należały: 
organizacja spotkań dla przedstawicieli środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie inwestycji 
budowlanych w zakresie dostosowania obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
oraz udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków na ten cel dla potencjalnych 
beneficjentów, ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowań na realizację 
projektów mających na celu aktywizację społeczną, zawodową lub edukacyjną osób 

z niepełnosprawnościami, tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów aktywizacji społeczno-
zawodowej, rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, a także rehabilitację 
oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie problematyki 
dotyczącej osób z niepełnosprawnościami w mediach (realizacja programów telewizyjnych i audycji 
radiowych), podczas międzynarodowych targów oraz poprzez publikację artykułów, biuletynów 
i informatorów, udostępnianie dzieł sztuki w sposób dostosowany do możliwości odbioru przez 
osoby z niepełnosprawnościami, organizacja wojewódzkich wydarzeń artystycznych oraz sportowych 
dla osób z niepełnosprawnościami, spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Panelu  Ekspertów w Zakresie Polityki (wypracowanie 
„Karty dostępności obiektów”), realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych, 
w tym z niepełnosprawnościami, organizacja szkoleń dotyczących: projektowania uniwersalnego dla 
studentów Politechniki Łódzkiej, ochrony praw i wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną 
dla funkcjonariuszy Policji, interwencji w sytuacji wystąpienia kryzysu wśród dzieci i  młodzieży, 
w tym niepełnosprawnej, skierowanego do kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania 
uzależnieniom, organizacja konferencji dotyczących osób niesamodzielnych i usług dla tej grupy 
odbiorców oraz procesów wykluczenia i inkluzji i kształtowania środowisk włączających, a także 
stosowanie zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych przy realizacji działań 
promocyjnych towarzyszących wdrażaniu RPO WŁ na lata 2014-2020. 

− Samorządy powiatowe i gminne najczęściej wspomagały edukację osób niepełnosprawnych na 
poziomie szkolnictwa średniego i wyższego, w tym poprzez wzmacnianie oferty programowej 
dostosowanej do specjalnych potrzeb uczniów w szkołach edukacji włączającej oraz podejmowały 
działania na rzecz znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych i promowały projektowanie 
uniwersalne. Nieliczne jednostki wskazały na udzielanie wsparcia dla wdrażania zapisów konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju ZPCH oraz rozwijanie działań 
integrujących rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną czy monitorowanie wskaźników 
zdrowotnych. 

Rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi 

− Do działań podejmowanych przez samorząd województwa w ramach powyższego obszaru należało 
w szczególności ogłaszanie konkursów i przyznawanie w ich ramach dofinansowań na realizację 
projektów mających na celu rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. 

− Działania samorządów lokalnych w powyższym zakresie realizowane były głównie poprzez rozwój 
opiekuńczych usług środowiskowych oraz nowych form usług, natomiast jedynie nieliczne jednostki 
wspierały tworzenie lokalnych/rodzinnych DPS oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i przekształcanie dużych placówek w mniejsze oraz promowały wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w opiece i monitorowaniu stanu zdrowia osób niesamodzielnych. 
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Wskaźniki: 

− Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 podlega wyraźnej tendencji 
wzrostowej. W 2018 roku wartość wskaźnika przekroczyła wartość docelową zakładaną w roku 2020. 

6. Grupa docelowa: Osoby bezdomne 

Profilaktyka i wychodzenie z bezdomności 

− Działania samorządów lokalnych podejmowane w ramach profilaktyki i wychodzenia z bezdomności 
w największym stopniu obejmowały prowadzenie diagnozy zjawiska bezdomności oraz 
monitorowanie liczebności populacji osób bezdomnych i ich sytuacji, najrzadziej zaś propagowano 
oraz wdrażano modele w zakresie przeciwdziałania bezdomności i wsparcia osób bezdomnych oraz 
wzmacniano możliwości podejmowania działań kierowanych do tych osób. 

Usługi socjalne/społeczne oraz programy reintegracyjne 

− W ramach powyższego obszaru samorządy lokalne stosunkowo najczęściej prowadziły działania 
mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez placówki działające na rzecz osób 
bezdomnych, natomiast najrzadziej propagowały partycypacyjne formy pracy z osobami 
bezdomnymi oraz podejmowało działania służące zwiększaniu samodzielności osób bezdomnych 
poprzez system usług reintegracji zawodowej i społecznej. 

Interwencje 

− Działania podejmowane w 2018 roku przez samorządy gminne obejmowały zapewnianie bezpłatnej 
opieki medycznej osobom bezdomnym, wzmacnianie i usprawnianie systemu interwencji, ochrony 
zdrowia i życia osób bezdomnych, a także udzielanie wsparcia  w zakresie działań zmierzających do 
detoksykacji osób bezdomnych i terapii uzależnień. 

Wskaźniki: 

− Odsetek osób bezdomnych przebywających w placówkach instytucjonalnych w 2019 roku wynosi 
71% i jest niższy od wartości docelowej zakładanej w roku 2020. 

− Odsetek osób bezdomnych objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności 
osiągnął w roku 2018 poziom 58,6%, przekraczając tym samym niemal dwukrotnie wartość docelową 
wyznaczoną w roku 2020. 

− Odsetek osób bezdomnych, które usamodzielniły się, wyniósł w roku 2018 6,1% i pozostaje na 
zbliżonym poziomie od roku 2016. 

7. Grupa docelowa: Obcokrajowcy 

Monitorowanie i badanie zakresu problemów społecznych związanych z trudnościami w integracji 
cudzoziemców 

− W ramach powyższych działań skierowanych do obcokrajowców najwięcej samorządów lokalnych 
deklarowało intensyfikację współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w obszarze planowania 
i realizacji badań oraz monitorowania pomocy dla cudzoziemców. Najmniej jednostek prowadziło 
badania i przygotowywało analizy problemowe. 

Poszukiwanie i inicjowanie innowacyjnych metod działań aktywizacyjnych, integracyjnych 
i reintegracyjnych na rzecz cudzoziemców 

− Działania samorządów lokalnych realizowane w 2018 roku obejmowały głównie współpracę 
z jednostkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania wiedzy 
o specyficznych potrzebach cudzoziemców. Pozostałe działania podejmowane były sporadycznie 

Tworzenie bazy wiedzy i katalogowanie zestawu dobrych praktyk w zakresie integracji cudzoziemców 

− Jedynie nieliczne jednostki szczebla lokalnego zadeklarowały realizację działań polegających na 
katalogowaniu i upowszechnianiu informacji o inicjatywach realizowanych w regionie na rzecz 
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cudzoziemców oraz zbieranie i upowszechnianie zestawu dobrych praktyk wśród zainteresowanych 
podmiotów. 

Pomoc dla ofiar handlu ludźmi 

− Działania w ramach pomocy ofiarom handlu ludźmi w 2018 roku prowadzone były jedynie przez 
samorządy gminne, które w wskazywały na tworzenie bazy wiedzy o programach i dobrych 
praktykach związanych z przeciwdziałaniem handlu ludźmi oraz współpracę z Wojewódzkim 
Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w zakresie tworzenia kampanii społecznych 
poruszających problem handlu ludźmi. 


