UCHWAŁA NR 5/2017
WALNEGO ZEBRANIA WRZOS
z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie przyszłości usług społecznych w Polsce
§1
Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) zwraca uwagę, że
wobec obecnych wyzwań demograficznych, społecznych oraz instytucjonalnych, jednym z
najpoważniejszych wyzwań dla polskiej polityki społecznej będzie kwestia rozwoju usług społecznych.
Dotychczasowe działania rządu w zakresie świadczeń o charakterze finansowym, stanowią istotny
impuls rozwojowy. Jednak realizowane bez jednoczesnej budowy systemu usług, mogą nie zostać
utrwalone pozytywne tendencje rozwoju społecznego.
W obecnym okresie programowania, w ramach Europejskiego Modelu Społecznego, Polska uzyskała
znaczne środki finansowe mogące stanowić istotny impuls w budowie nowego modelu usług
społecznych, opartego o realne partnerstwo publiczno-społeczne. Jednak postęp polityk publicznych w
tym zakresie należy uznać za niezadawalający. Brak jest jasnego przesłania działań zarówno na poziomie
regionalnym, jak i w wielu wypadkach na poziomie krajowym. Brak jasnej strategii deinstytucjonalizacji
usług, polityki rozwoju usług społecznych oraz zmian prawnych i strukturalnych, mogą doprowadzić do
zmonopolizowania wielu działań przez międzynarodowe korporacje oraz dodatkowo pogłębić, opartą na
kryterium niskiej ceny, słabą jakość realizowanych usług oferowanym obywatelom.
Istotnym elementem, jest m.in. budowa spójnego systemu wsparcia dla opiekunów faktycznych członków rodzin opiekujących się swoimi bliskimi: dziećmi, rodzicami, krewnymi. Stworzenie takiego
systemu jest możliwe w ramach obecnie posiadanych przez Polskę środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Da to niezbędny czas na zbudowanie
opartego o środki krajowe szerokiego systemu usług opiekuńczych i asystenckich dla potrzebujących.
Potwierdza to Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskazująca na potrzebę strategicznego
programu [Nie]samodzielni, jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu.
Dlatego też, Walne Zebranie WRZOS zwraca się do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbiety Rafalskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego, a także Rady
Działalności Pożytku Publicznego i Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z propozycją
stworzenia przewidzianej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu, Ogólnopolskiej Platformy Usług Społecznych jako publiczno-społecznego forum o
charakterze konsultacyjnym, eksperckim i doradczym, którego celem byłoby działanie na rzecz rozwoju
usług społecznych w interesie ogólnym (użyteczności publicznej). Działanie takie inicjowane na początku
2015 roku, nie zostało ostatecznie podjęte przez administrację, choć po stronie obywatelskiej znalazło
się zróżnicowane grono organizacji, gotowych do wsparcia realizacji polityk publicznych w autentycznym
partnerstwie publiczno-społecznym.
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Walne Zebranie WRZOS, podkreśla gotowość do podjęcia rozmów, mogących przyczynić się do
konkretnych i merytorycznych działań na rzecz polityki rozwoju usług społecznych w ramach Platformy
Usług Społecznych i upoważnia Zarząd WRZOS i związki regionalne: Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych ZLOP, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Wielkopolską Radę
Koordynacyjną - Związek Organizacji Pozarządowych WRK, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych
KAFOS, Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Krakowskie Forum Organizacji
Społecznych KraFOS, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP,
Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa, do dalszych działań w
tym zakresie.
§2
Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych podejmuje uchwałę jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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