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Szanowni Państwo,
z przyjemnością przekazujemy kolejny Newsletter przygotowany w ramach projektu
„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.
Z wcześniejszymi materiałami można zapoznać się na stronie projektu:

www.rada.pracodawcyrp.pl
Na powyższej stronie można również znaleźć szersze informacje o systemie Rad
Sektorowych, w tym na temat „Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna
i Pomoc Społeczna”.

AKTUALNOŚCI
1) 31 maja br. oddział rzeszowski PTPS zorganizował pierwsze podkarpackie seminarium
o polityce społecznej, zatytułowanym „Dyskusja wokół polityki społecznej – dylematy
i uwarunkowania”, którego prelegentami byli - prof. zw. dr hab. Julian Auleytner z
wystąpieniem pt. „Dylematy polityki społecznej jako praktyki i jako nauki” oraz prof.
nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z wystąpieniem pt. „Uwarunkowania lokalnej
polityki społecznej”.
Źródło: http://ptps.org.pl/dyskusja-wokol-polityki-spolecznej-dylematy-i-uwarunkowaniaseminarium-online/
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2) W dniach 19-21 maja br. odbyła się XXXVIII Konferencja Polityków Społecznych pt.
„Teoria i praktyka polityki społecznej” połączona z Jubileuszem Instytutu
Gospodarstwa Społecznego, organizowana przez Szkołę Główną Handlową w
Warszawie. Krótki okres, dzielący jubileusze 100-lecia polskiej polityki społecznej i
100-lecia powstania IGS-u był dobrą okazją, przedyskutowania wyzwań, jakie stoją
przed polityką społeczną, a także przybliżenia jej historycznych fundamentów
zgodnie z myślą: „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.
W ramach konferencji odbyły się cztery sesje panelowe oraz równoległe sesje
tematyczne. Pierwszy z paneli odwoływał się do tradycji IGS-u jako jednostki
inicjującej nowe badania oraz dostarczającej materiałów empirycznych dla praktyki
społecznej i decydentów politycznych. Historycznym przykładem były
przeprowadzone w latach 1963-1968 przez IGS pierwsze w Polsce reprezentatywne
badania potrzeb osób starszych i potrzeb rodziny w związku z aktywizacją zawodową
kobiet. Panel ten miał na celu zarysowanie przyszłości polityki społecznej w Polsce,
zarówno pod kątem nowych obszarów badawczych, jak też nowych wyzwań i
problemów. Druga z sesji dotyczyła lokalnej polityki społecznej jako tego poziomu, na
którym przede wszystkim podejmowana jest próba rozwiązania kwestii społecznych.
Na znaczenie szczebla lokalnego w polityce społecznej zwracano uwagę w IGS już w
latach 30. XX wieku. Panel miał na celu wskazanie możliwości implementacji
najważniejszych ustaleń teoretycznych do praktyki życia społecznego. Trzecia sesja
plenarna poświęcona była metodzie biograficznej i konkursom na pamiętniki
organizowanym przez IGS oraz inne podmioty. Wielu badaczy wskazuje na rolę
Ludwika Krzywickiego oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego w propagowaniu
badań pamiętnikarskich oraz stosowanie szczególnego wariantu badań,
zestawiającego dokumenty osobiste z ankietami oraz badaniami terenowymi.
Czwarta związana była z problematyką ubezpieczeniową. Polityka społeczna w
zależności od realizowanego modelu mniej lub bardziej intensywnie wykorzystuje
mechanizmy ubezpieczeniowe. Celem sesji była dyskusja roli wspólnot
ubezpieczeniowych, tworzonych wokół katalogu ryzyk społecznych w ramach polityki
społecznej, w kontekście zmieniających się form partycypacji w rynku pracy i
funkcjonowania gospodarstw domowych, jak również przyszłych wyzwań
demograficznych. Sesje tematyczne nawiązywały do kluczowych kwestii społecznych
będących obszarem badań IGS. Zaprezentowano wyniki najnowszych badań
empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody biograficznej,
tekstów odnoszących się do lokalności i lokalnej polityki społecznej wobec danej
kwestii oraz praktycznych aspektów wdrażania danych programów publicznych oraz
prób antycypowania nadchodzących wyzwań.
Źródło: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGSKES/konferencje/Strony/konferencja_Politykow-Spolecznych-i-Jubileusz-IGS.aspx
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3) W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc
Społeczna” przygotowane zostały raporty pt. „Identyfikacja deficytów
kompetencyjnych wśród kadr pomocy społecznej w placówkach opieki całodobowej
i domach pomocy społecznej z uwzględnieniem nowych zadań związanych z
pandemią COVID-19” oraz „Identyfikacja deficytów kompetencyjnych wśród kadr
zarządczych w placówkach pomocy społecznej z uwzględnieniem nowych zadań
związanych z pandemią COVID-19”
Źródło: https://uczelniakorczaka.pl/wp- content/uploads/2021/07/Raportpracownicy.pdf
https://uczelniakorczaka.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-kadramenedzerska.pdf

„Deficyty w kompetencjach kadr zarządzających w placówkach medycznych z
uwzględnieniem nowych zasad związanych z epidemią COVID-19 wraz z
rekomendacjami”.
Źródło: http://rada.pracodawcyrp.pl/wp-content/uploads/2021/05/Deficyty-wkompetencjach-kadr-zarz%C4%85dzaj%C4%85cych-w-plac%C3%B3wkach-medycznych-zuwzgl%C4%99dnieniem-nowych-zada%C5%84-zwi%C4%85zanych-3-1.pdf

Tematyka kompetencji kadr zarządzających w sektorze zdrowotnym i pomocy
społecznej wydaje się być ważną i aktualną. Jej szczególne znaczenie pokazała także
obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego. Celem badania naukowego była zatem
analiza i ocena deficytów kompetencyjnych kadr zarządzających w placówkach
medycznych oraz placówkach pomocy społecznej, z uwzględnieniem nowych zadań
związanych z epidemią COVID-19 wraz z rekomendacjami. W oparciu o
przeprowadzone analizy i zebrany w procesie badawczym materiał, można
stwierdzić, iż zaprezentowane w raporcie wnioski i autorskie rekomendacje mają nie
tylko wymiar naukowy, ale także praktyczny. Mogą i powinny one posłużyć do analiz
systemowych oraz sektorowych w zakresie wdrażania koncepcji i podnoszenia
kwalifikacji kadr zarządzających. Mogą one zostać także z powodzeniem
wykorzystane do tworzenia nowych programów kształcenia lub doskonalenia
zawodowego dla menedżerów związanych z sektorem pomocy społecznej oraz
sektorem zdrowotnym.
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4) MRiPS poinformowało, że w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 130 ml zł trafi w najbliższym czasie
do samorządów. Pieniądze te przeznaczone będą m.in. na zakup komputerów i
niezbędnego oprogramowania.
Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będą
przede wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach
dziecka, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także
ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji. Partnerami Resortu Rodziny i Polityki
Społecznej w realizacji projektu są służby wojewody. Pieniądze – łącznie 130 mln zł –
będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu
audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Dzisiaj
komputer jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie edukacyjnym,
co mogliśmy zaobserwować w ostatnich miesiącach podczas zdalnej nauki.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-130-mln-zl-na-wsparcie-dla-dzieci-wpieczy-zastepczej-w-czasie-epidemii-7919773.html

5) 22 kwietnia 2021 r. odbyła się kolejna z cyklu debat „Między nauką a praktyką”,
organizowanych przez IPiSS. Debaty te upowszechniają wiedzę z zakresu polityki
społecznej. Tym razem spotkanie poświęcone zostało strategii emerytalnej,
analizowanej w różnych perspektywach czasowych oraz jej przesłankom, ocenom i
uwarunkowaniom. Spotkanie otworzyła dr Elżbieta Bojanowska, dyrektor IPiSS i
organizator cyklu. Następnie głos zabrała Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg, która podkreśliła, że tematyka debaty dotycząca najważniejszych
współczesnych wyzwań wynikających z przemian demograficznych i ich wpływu na
system emerytalny, wpisuje się doskonale w priorytety polityki rządu związane z
zapewnieniem miejsc pracy, a następnie adekwatności emerytur. Poinformowała o
rządowej strategii demograficznej, której celem są te właśnie kwestie, rozwiązywane
w kontekście przemian procesów ludnościowych oraz o wieloaspektowych
uwarunkowaniach wpływających na skuteczność realizacji tego programu. Podkreśliła
znaczenie rodziny i konsekwentnego realizowania polityki rodzinnej implicite; w tym
polityki senioralnej. Zwróciła uwagę na potrzebę prowadzenia działań stymulujących
przezorność własną i oszczędzanie na emeryturę w młodym pokoleniu oraz
wydłużanie okresu aktywności zawodowej mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.
Wykład wprowadzający pt. „Jak zagwarantować prawo do emerytury wobec wyzwań
finansowych i demograficznych. Zadania państwa, instytucji prywatnych i obywateli”
wygłosiła prof. Gertruda Uścińska (IPiSS). Odniosła się do strategii emerytalnych
zaplanowanych do 2080 r., w tym do prognoz ZUS dotyczących Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS).
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Scharakteryzowała polski system emerytalny, zwracając uwagę na jego
wielosegmentowość i wskazała na związek między zasadą zdefiniowanej składki a
wysokością świadczeń zależnych od stażu ubezpieczeniowego i zgromadzonego
kapitału ubezpieczeniowego. Po wystąpieniach zaproszonych prelegentów, kolejną
częścią debaty była dyskusja panelowa, w której wzięli udział: Barbara Socha–
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Pełnomocnik Rządu
ds. Polityki Demograficznej, Piotr Linke – wicedyrektor Departamentu Finansów
Funduszy ZUS, Robert Lisicki–dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw
Społecznych Konfederacji Lewiatan, Barbara Surdykowska–NSZZ „Solidarność” oraz
Jakub Kus–OPZZ, Związek Zawodowy „Budowlani”. Dyskusję prowadziła prof.
Gertruda Uścińska, która przypomniała, że od 2040 r. nastąpi zmiana systemowa w
emeryturach, związana z wygaśnięciem elementu kapitału początkowego w formule
wyznaczania wysokości świadczeń. Nowe zasady nie zmienią jednak kluczowego
znaczenia tych czynników wpływu na wysokość emerytur, które zostały wskazane w
pierwszej części debaty (w tym sytuacji na rynku pracy i konieczności wzrostu
wskaźników aktywności zawodowej). Kluczowe znaczenie zachowują też m.in.
problemy dotyczące stopy zastąpienia, która będzie stopniowo maleć, adekwatności
świadczeń i niższych emerytur kobiet.
Źródło: https://debaty.ipiss.com.pl/images/debata_05/sprawozdanie.pdf

6) 22 czerwca 2021 r. także z cyklu debat o polityce społecznej odbyła się debata
„Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna”? Podczas spotkania
dyskutowano m.in. nad funkcją sektora ekonomii społecznej w Polsce,
finansowaniem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a także
zaprezentowano syntezę wyników badań w podmiotach ekonomii
społecznej i solidarnej we wspólnotach lokalnych.
Źródło: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/przyszle/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ilespoleczna-i-solidarna
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7) Uczelnia Korczaka realizuje projekty dotyczące pomocy społecznej, m.in. projekt
„Superwizja pracy socjalnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
którego celem jest poniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych
umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej. Planowane są bezpłatne
szkolenia dla kandydatów na superwizorów pracy socjalnej, przygotowujące do
egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz bezpłatne
szkolenia pod nazwą „Spotkanie z superwizją” . Uczestnicy szkolenia zostaną
zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest
superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom
socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z
zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą. Szkolenie to ma na celu
przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej (240 osób). Od marca
2021 r. ruszyło szkolenie w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej, kolejna edycja.
W marcu zrealizowano w ramach projektu „Akademia wpierania rodziny i pieczy
zastępczej” szkolenia nt. metody dialogu motywującego – jak pracować z
nastolatkiem oraz nt. depresja wśród dzieci i młodzieży (skierowane także do
pracowników MCPS, MOPS i GOPS). Trwają zapisy na kolejne szkolenia.

PRACE LEGISLACYJNE w OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w maju br. odbywały się konsultacje
projektu ustawy o ekonomii społecznej, mające na celu większe wsparcie rozwoju sektora.
Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań korzystnych zarówno dla osób zagrożonych
wykluczeniem, jak i samych podmiotów ekonomii społecznej – wskazała Marlena Maląg,
Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zaproponowane przepisy szczegółowo regulują dwa
kluczowe zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej, czyli zatrudnienie i reintegrację
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączenie PES w realizację usług
społecznych poprzez określenie zasad współpracy z administracją publiczną w tym zakresie.
Istotne dla tego obszaru jest wprowadzenie dwóch nowych trybów współpracy (trybu
negocjacyjnego i partnerstwa publiczno-społecznego) pozwalających na dialog i bardziej
elastyczne określanie warunków zlecania usług społecznych. Mechanizmy te powinny
przyczynić się nie tylko do lepszego zrozumienia wzajemnych oczekiwań, ale również do
zapewnienia świadczenia usług społecznych zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.
Poza kwestiami definicyjnymi oraz procedurami (dotyczącymi np. warunków uzyskania
statusu PES) w ustawie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego
udzielane przedsiębiorstwom społecznym w związku z zatrudnieniem osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, finansowane ze środków Funduszu Pracy i Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także zwolnienia podatkowe.
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Ponadto podmioty kupujące od PS towary i usługi będą mogły skorzystać z obniżenia wpłat
na PFRON. Warto także pamiętać, że ustawa o ekonomii społecznej będzie wdrażana
równolegle do działań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy
finansowej na lata 2021-2027, a także inicjatyw ujętych w ramach Krajowego Planu
Odbudowy. Oznacza to, że nowe rozwiązania prawne wraz z odpowiednim wsparciem
finansowym będą istotnym impulsem do rozwoju ekonomii społecznej w Polsce –
podsumowuje Minister Marlena Maląg.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wspierac-rozwoj-ekonomii-spolecznej-konsultacjeprojektu-ustaw

INFORMACJE z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa
przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”.
Projektowany dokument strategiczny - „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu
ochrony zdrowia na lata 2021-2027” stanowić ma politykę publiczną w rozumieniu koncepcji
systemu zarządzania rozwojem Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego na podstawie ww.
ustawy. Identyfikuje on główne wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz wskazuje
kierunki zmian. Projektowany dokument strategiczny ma stanowić kontynuację dokumentu
strategicznego o nazwie „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy
strategiczne” (Policy Paper), który przedstawiał długofalową wizję rozwoju systemu ochrony
zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w
latach 2014-2020. Policy Paper był pierwszym dokumentem w skali europejskiej, który w tak
dokładny sposób opisywał stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Istotą interwencji w
obszarze zdrowia jest ich systematyczność, stałość i powtarzalność – jedynie konsekwencja
działań w perspektywie wieloletniej, jest gwarantem osiągnięcia zakładanych zmian
zdrowotnych. Dlatego należy kontynuować podjęte działania w ramach Policy Paper, te
działania, które przynoszą skutki dla zdrowotności społeczeństwa polskiego, rezygnacja z
tych, które miały neutralny wpływ, a nawet przyniosły szkodę. Oparcie projektowanego
dokumentu strategicznego jako aktualizacji Policy Paper na SOR ma na celu zapewnienie,
aby określone w SOR cele, kierunki interwencji, działania i projekty, stanowiące strategiczne
zadania państwa w obszarze kapitału ludzkiego i obszarze spójności społecznej – czyli
obszarach dotyczących zdrowia i opieki zdrowotnej - zostały osiągnięte. Za koniecznością
opracowania kolejnej edycji Policy Paper i konsekwentnym wdrażaniu działań mających na
celu rozwój systemu ochrony zdrowia przemawiają również wskaźniki epidemiologiczne.
Sytuacja zdrowotna w Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania ulegają systematycznej
poprawie. Wśród najistotniejszych czynników wskazać należy poprawiające się warunki życia,
wzrastającą wiedzę i świadomość w wymiarze dbania o własne zdrowie, a także reformy
systemu opieki zdrowotnej
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Niemniej umieralność, przeciętna długość życia i długość życia w zdrowiu w naszym kraju w
dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a
poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie. Dokument ma
również na celu urzeczywistnienie idei deinstytucjonalizacji w obszarze usług zdrowotnych,
poprzez wskazanie kierunków rozwoju i konkretnych działań w zakresie opieki
psychiatrycznej oraz usług skierowanych do osób starszych. Cele szczegółowe i kierunki
działań zostały wskazane w osobnej części dokumentu zawierającej strategię
deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej. Zdeinstytucjonalizowane formy opieki powinny
odgrywać coraz większą rolę w procesie poprawy dostępności do opieki zdrowotnej.
Z jednej strony zwiększają one bowiem dostępność do świadczeń i są „przyjazne” dla
pacjentów i ich rodzin, a z drugiej stanowią uzupełnienie tradycyjnych, instytucjonalnych
form opieki. W tym kontekście niezbędny jest dynamiczny rozwój infrastruktury – przede
wszystkim sprzętowej, ale w niektórych przypadkach również budowlanej (np. budowa
ośrodków pobytu dziennego).
Jak ważne jest stworzenie skoordynowanego systemu opieki długoterminowej opartego na
deinstytucjonalizacji unaoczniła również pandemia SARS-CoV-2 w 2020 r. Jednym z obszarów
silnie narażonych na rozprzestrzenianie się epidemii była bowiem instytucjonalna opieka
długoterminowa oparta na instytucjach z zakresu pomocy społecznej – domach pomocy
społecznej i instytucjach opieki zdrowotnej – zakładach opiekuńczo-leczniczych czy
pielęgnacyjno- opiekuńczych. Dlatego tym bardziej pilne i konieczne jest wsparcie i rozwój
opieki w środowisku domowym.
Ministerstwo Rodziny i Pracy Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o
zatrudnieniu socjalnym. Motywowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia
reintegracji zawodowej i społecznej - to jeden z celów przygotowywanego przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu
socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W wykazie prac rządu zamieszczono informację o przygotowywanej przez resort rodziny
i polityki społecznej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt ustawy zakłada
rezygnację z obowiązku spełnienia przesłanki ubóstwa decydującej o dostępie do
instrumentów przewidzianych w ustawie. W wyniku zmiany ustawy, osoby, których sytuacja
życiowa faktycznie powoduje wykluczenie społeczne i zawodowe, a dochód nieznacznie
przekracza kryterium dochodowe (np. ze względu na to, że prowadzą wspólne gospodarstwo
domowe z rodzicami) będą mogły zostać skierowane do CIS. Planowane jest również
podwyższenie wysokości świadczenia integracyjnego przysługującego uczestnikowi zajęć w
CIS. Projekt ustawy zakłada, iż z tytułu uczestnictwa w zajęciach w centrum uczestnikowi
przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a nie
jak dotychczas 100 proc. Zaproponowano również rezygnację z obniżonej wysokości
świadczenia integracyjnego w okresie próbnym. "Rozwiązanie to będzie dodatkową
motywacją do większego zaangażowania uczestnika w działania podejmowane przez CIS.
Zmiana ta wynika także z faktu, że uczestnik ponosi koszty związane z udziałem w zajęciach
od momentu ich rozpoczęcia" - wyjaśniają autorzy projektu.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/MRiPS-pracuje-nad-projektem-nowelizacjiustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-8110299.html
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Realizatorzy projektu ”Sektorowa rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc
Społeczna”

Newsletter powstaje w ramach projektu: Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka
Zdrowotna i Pomoc Społeczna, sfinansowanego w ramach: Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie numer 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych.
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