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WPROWADZENIE
Program aktywności lokalnej (zwany dalej PAL) zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na
rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, a także włączanie ich w życie
społeczne. Przedsięwzięcia w tym zakresie ukierunkowane są na organizowanie społeczności lokalnych poprzez
edukację społeczną, inicjonowanie grup samopomocowych, zachęcanie mieszkańców do udziału w lokalnych
inicjatywach, promowanie działań wolontarystycznych, udostępnianie informacji o dostępnych usługach,
budowanie pozytywnych związków między członkami społeczności.
Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków
danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane
do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni: dzielnicy, osiedlu, ulicy. Może to też być np. środowisko grupy
zawodowej czy grupy społecznej. W ramach programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy
socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym. Głównym celem
Programu Aktywności Lokalnej jest praca z grupami znajdującymi się w niekorzystnym położeniu – wykluczonymi
społecznie lub zagrożonymi tym zjawiskiem.
Celem Programu jest także kształtowanie więzi społecznych na terenie gminy oraz kapitału społecznego
w myśl, iż „Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swoich praw i obowiązków,
zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za swój los i los
wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego”.
Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności
lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie
i określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian.
Budowa zintegrowanego społeczeństwa pozwoli, aby każda osoba, bądź rodzina mogła realizować
swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach mogła uzyskać pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty
oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji.
Ponadto PAL pozwala na realizację zadań, które nakłada na ośrodki pomocy społecznej ustawa
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (art. 3 pkt 2), która mówi: „Zadaniem pomocy społecznej jest
zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem”.
Niniejszy raport jest efektem końcowym wykonanego badania pt. „Programy Aktywności Lokalnej –
skala ich wdrażania na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzonego na zlecenie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez firmę badawczą General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, w ramach realizacji projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec - sierpień 2012 r. wśród ośrodków pomocy społecznej
oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie województwa podlaskiego.
Celem głównym badania było dokonanie diagnozy skali wdrażania Programów Aktywności
Lokalnej (PAL) w województwie podlaskim. W ramach celu głównego zostały sformułowane cele
szczegółowe, które zostały osiągnięte na drodze badania instytucji odpowiedzialnych za realizację PAL oraz
innych programów społecznych realizowanych w regionie.
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Cele szczegółowe niniejszego badania przedstawiają się następująco:
CEL I REALIZACJA PAL W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
→ uzyskanie informacji na temat ilości oraz rodzaju realizowanych w województwie podlaskim programów
aktywności lokalnych (PAL),
→ scharakteryzowanie i porównanie PAL, opisanie adresatów, celu, zakresu i metod realizacji programu,
czasu trwania oraz sposobu finansowania,
→ przygotowanie wykazu, obejmującego dane podmiotów realizujących PAL wraz z podaniem
charakterystyki PAL, okresu realizacji,
→ ocena stanu realizacji PAL i jego wpływu na otoczenie, ocena skuteczności PAL na terenie
województwa podlaskiego,
→ określenie podmiotów zaangażowanych w realizację PAL, ich zasad współpracy, partnerstw,
→ określenie spójności PAL z aktualną strategią rozwiązywania problemów społecznych,
→ identyfikacja problemów i kluczowych barier, które utrudniają, bądź uniemożliwiają realizację PAL
w województwie podlaskim.
CEL II IDENTYFIKACJA INNYCH (NIŻ PAL) PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH W WOJ.
PODLASKIM, KTÓRYCH CELEM JEST ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
 uzyskanie informacji na temat przyczyn nie realizowania PAL przez podmioty,
 identyfikacja potrzeb w zakresie usług społecznych i kierunków rozwoju PAL w kontekście aktualnej
sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie podlaskim,
 przygotowanie wykazu, obejmującego dane podmiotów realizujących programy społeczne wraz
z podaniem ich charakterystyki, okresu realizacji,
W celu zgromadzenia niezbędnego do wnioskowania materiału badawczego zastosowana została
triangulacja metodologiczna, która polega na wykorzystaniu różnych metod, technik i źródeł pozyskiwania
informacji, a także podejść i działań badawczych. Dzięki tej procedurze możliwe jest porównywanie i zestawianie
wyników uzyskanych na różnych etapach badania. Wnioski z poszczególnych części uzupełniają się dając
możliwie pełny, wielostronny opis interesujących badacza zjawisk. W niniejszym badaniu zastosowana została
triangulacja:
 źródeł danych - przeanalizowane zostały dane wywołane pochodzące z badań:
 ilościowych – pośrednich wywiadów telefonicznych CATI,
 jakościowych – indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i zogniskowanych wywiadów
grupowych (FGI).
 metod badawczych - łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień, co
pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu;
 perspektyw badawczych - badanie zostało zrealizowane przez kompetentny zespół badawczy
składający się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i podejścia badawcze.
Rekomendowane przez Wykonawcę metody i techniki badawcze umożliwiły pozyskanie wyczerpujących
i wiarygodnych informacji, których celem było zdiagnozowania stanu realizacji programów społecznych
w regionie. Wykonawca w pierwszej kolejności za pośrednictwem badania CATI przeprowadził inwentaryzację
PAL oraz innych realizowanych w regionie programów społecznych, których celem jest rozwiązywanie
problemów społecznych. Następnie w celu pogłębienia dotychczas pozyskanych informacji przeprowadzone
zostały indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowany wywiady grupowy (FGI). Następnie na
podstawie zebranych informacji, Wykonawca opracował analizę SWOT, która jest jedną z najbardziej
popularnych metod znajdowania mocnych i słabych stron jakiegoś podmiotu, bądź zjawiska, na tle szans
i zagrożeń ze strony otoczenia, która wspomaga wybór najlepszej strategii działania.
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W niniejszym badaniu zastosowana została celowa metoda doboru próby, która polega na tym, iż
badacz w sposób arbitralny, decyduje, które z jednostek populacji znajdują się w próbie. Dobór ten opiera się na
znajomości struktury populacji generalnej. Do próby dobierane są te elementy, które spełniają żądane cechy.
Dobór do niniejszego badania uwarunkowany był specyfiką badania, z racji tego, iż
w badaniu miały wziąć udział instytucje, które realizują programy aktywności lokalnej, bądź inne programy
społeczne w województwie podlaskim.
W badaniu ilościowym (CATI) łącznie udział wzięło 118 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz 14 przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (próba wyczerpująca), natomiast badanie
jakościowe zrealizowane techniką IDI odbyło się wśród:
 przedstawicieli 7 OPS i 3 PCPR, w których aktualnie realizowane są PAL ,
 przedstawicieli 10 OPS i 2 PCPR, w których realizowany jest inny niż PAL program społeczny,
Ponadto w ramach badania zorganizowana została jedna sesja zogniskowanego wywiadu grupowego
(FGI), w której również udział wzięli przedstawiciele OPS i PCPR, którzy realizują PAL, bądź inny program
społeczny.

Metoda
badanie ilościowe
badanie jakościowe

Tabela 1. Struktura próby
Technika

Narzędzie

Próba

pośrednie wywiady telefoniczne CATI

kwestionariusz wywiadu

132 CATI

zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

scenariusz FGI

1 sesja

indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

dwa scenariusze IDI

22 wywiady
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REALIZACJA PAL W GMINACH I POWIATACH
WOJ. PODLASKIEGO
Pierwszym celem badania było zdiagnozowanie skali wdrażania programów aktywności lokalnej
w gminach i powiatach województwa podlaskiego.
Z przeprowadzonego badania wynika, iż na dzień 24 sierpnia 2012 r. w województwie podlaskim
programy aktywności lokalnej realizowało 21,4% powiatowych centrów pomocy rodzinie (tj. 3 PCPR) oraz jedynie
6,8% ośrodków pomocy społecznej (tj. 8 OPS) (wykres 1).
Wykres 1. Odsetek instytucji realizujących Programy Aktywności Lokalnej w województwie podlaskim
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Z przeprowadzonego badania telefonicznego CATI wynika, iż prowadzone przez ośrodki pomocy
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie programy aktywności lokalnej mają na celu przede wszystkim
aktywizację i integrację różnych grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W większości przypadków cele PAL wynikają ze strategii rozwiązywania problemów społecznych dla
poszczególnych gmin oraz z wyników przeprowadzonej diagnozy społecznej. Na tej podstawie obrana jest
również grupa docelowa programów.
Adresatami programów (grupami docelowymi) są przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym lub wykluczone społecznie. W badanych instytucjach wsparciem obejmowano następujące grupy
docelowe: osoby bezrobotne zwłaszcza korzystające z pomocy społecznej, nieaktywne zawodowo, bezrobotne
kobiety, młodzież ucząca się, osoby niepełnosprawne, rodzice i dzieci z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo – wychowawczych, rodzice niewydolni wychowawczo, samotne matki, osoby do 25 roku życia, osoby
starsze i rodziny zagrożone patologią społeczną.
Objęte badaniem ośrodki pomocy społecznej, które realizują programy aktywności lokalnej najczęściej
w celu ich realizacji wykorzystują zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia i doradztwo zawodowe),
a następnie społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finasowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne), zasiłki i pomoc w naturze (głównie świadczenia pieniężne) oraz działania o charakterze
środowiskowym (integracja społeczna, animacja społeczno – kulturalna). Rzadziej natomiast wykorzystują
edukacyjne i zdrowotne instrumenty aktywnej integracji, środowiskową pracę socjalną czy prace społecznie
użyteczne (wykres 2).
Jeśli zaś chodzi o powiatowe centra pomocy rodzinie to najczęściej wykorzystywanymi metodami
służącymi do realizacji PAL są środowiskowa praca socjalna (indywidualna i grupowa) oraz działania
o charakterze środowiskowym (integracja społeczna, aktywizacja społeczno – zawodowa, animacja społeczno kulturalna). Rzadziej natomiast PCPR-y wykorzystują takie metody jak instrumenty aktywnej integracji (każdego
rodzaju) oraz zasiłki i pomoc w naturze (wykres 2).
Zastosowane metody realizacji PAL oraz działania podjęte w zastosowanych metodach wynikają przede
wszystkim ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL, a także ze specyfiki terenu objętego programem.

6

Programy aktywności lokalnej są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu gminy jako
wkład własny. Jeśli zaś chodzi o czas realizacji programów to jest on uzależniony od danej jednostki i działań
zaplanowanych w ramach programu.
Podobne wyniki otrzymano z przeprowadzonego badania jakościowego (IDI), z którego wynika, iż
zdaniem większości uczestników badania, główne cele programów aktywności lokalnej wynikały z przyjętych
strategii rozwiązywanie problemów społecznych. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań lokalnych
potrzeb społecznych, wyznaczono priorytetowe kierunki działań. Wyniki obserwacji zadecydowały o wyborze
adresatów programu. W zależności od indywidualnych uwarunkowań społecznych danej gminy, prowadzone są
działania na rzecz różnych grup społecznych.
W ramach realizowanych programów prowadzone są warsztaty, różnego rodzaju zajęcia, kursy, a także
doradztwo zawodowe oraz porady prawne. Dzięki tym zajęciom beneficjenci podnoszą swoje kwalifikacje
zawodowe, uzupełniają wykształcenie, nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do ich aktywizacji zawodowej.
Ponadto realizacja programów aktywności lokalnej pozwoliła na rozszerzenie oferty pomocy społecznej
i przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku instytucji je realizujących. Respondenci wielokrotnie
podkreślali, iż działania te spotkały się z aprobatą społeczną i dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności:
„ …bo my to właśnie wdrażamy dopiero, ale z naszej obserwacji wynika, że jest to właściwa droga, właśnie, że te
osoby korzystają z takiej właśnie pomocy i są zadowolone.”
Wykres 2. Metody wykorzystywane w realizacji programów aktywności lokalnej
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej realizujących programy aktywności lokalnej
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drohiczyn (powiat siemiatycki)
Cel główny programu:
 wzrost poziomu integracji społecznej wśród grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
 aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego,
w tym także rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego;
 zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej, aktywizacja społeczności do
samopomocy.
Cele szczegółowe:
 zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
 ułatwienie dostępu do ofert zagospodarowania czasu wolnego młodzieży,
 zdobycie i podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym wśród osób młodych i dorosłych,
 poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,
 poprowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym,
 wspieranie rozwoju wolontariatu, grup wsparcia, grup samopomocy oraz grup edukacyjnych,
 zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostających poza rynkiem
pracy,
 wsparcie i promowanie postaw prospołecznych,
 promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 realizacja modelu działania centrum aktywności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań
skierowanych do młodzieży w wieku 15 – 25 lat,
 aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym – promocja
działań wspierających więzi pokoleniowe,
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: 2012 - 2020.
Adresaci programu:
 młodzież w wieku 15 – 25 lat, ucząca się bądź kształcąca, ze szczególnym uwzględnieniem pochodząca
z ubogich środowisk;
 niepełnosprawni;
 osoby nieaktywne zawodowo;
 rolnicy;
 osoby bezrobotne;
 członkowie społeczności gminnej – otoczenia społecznego osób i grup objętych wsparciem;
 potencjalni liderzy wiejscy młodzieżowi i środowiskowi,
 aktywne grupy nieformalne i formalne (szczególnie w sołectwach).
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż założenia PAL nie wymagają podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny), środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenie pieniężne),
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna, grupowa, organizowanie środowiska),
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 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychospołeczna dla rodzin i/lub osób, leczenie
uzależnień, badania lekarskie),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających animację
lokalną, organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych),
 działania o charakterze środowiskowym (animacja społeczno – kulturalna, integracja społeczna).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL oraz terenu objętego programem.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gródek (powiat białostocki)
Cel główny programu: aktywizacja osób bezrobotnych.
Cele szczegółowe:
 wyjście z pomocy społecznej,
 zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z przeprowadzonej diagnozy
społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: luty – sierpień 2012.
Adresaci programu: osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych.
Partnerzy: program realizowany jest na zasadzie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu wymiany
informacji i pomocy w wyborze zawodu dla osób objętych programem.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny), środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenie pieniężne i niepieniężne),
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychospołeczna),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne),
 prace społecznie użyteczne.
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mońki (powiat moniecki)
Cel główny programu: podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Cele szczegółowe:
 podwyższenie samooceny osób objętych programem,
 umożliwienie podjęcia pracy,
 pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z przeprowadzonej diagnozy
społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: marzec – listopad 2012.
Adresaci programu: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, samotne matki.
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Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz wyniki
przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Partnerzy: program realizowany jest na zasadzie partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy oraz na zasadzie
współpracy z psychologiem.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy/powiatu oraz środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenie pieniężne),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychospołeczna),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne, organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych),
 działania o charakterze środowiskowym (integracja społeczna).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Narewka (powiat hajnowski)
Cel główny programu: aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży poprze
aktywizację i integrację do podejmowania działań na rzecz rozwoju Gminy Narewka oraz wspólnego dobra
wszystkich jej mieszkańców.
Cele szczegółowe:
 pozyskiwanie liderów społecznych i wykorzystywanie potencjału ludzi wykształconych,
 wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na własną działalność gospodarczą i ułatwienie dostępu do
informacji,
 wykorzystanie walorów przyrodniczych do tworzenia nowych miejsc pracy w tym surowców
odnawialnych i nieodnawialnych,
 akceptacja i wspieranie nowych inicjatyw,
 wsparcie polityki prorodzinnej poprzez wsparcie powrotów do pracy młodych matek,
 organizacja imprez lokalnych.
Cele programu wynikają z: przeprowadzonej diagnozy społecznej oraz badania ankietowego wśród
potencjalnych uczestników programu.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: 2011 - 2014.
Adresaci programu: programem objęci zostali wszyscy mieszkańcy gminy, bez jakichkolwiek podziałów.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: przeprowadzoną diagnozę społeczną oraz w wyniku spotkań ze
społecznością, która zgłaszała swe problemy i potrzeby.
Partnerzy: program realizowany na zasadzie i partnerstwa (z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury,
szkołą i Strażą Graniczną w celu pomocy w organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez oraz w celu pomocy
finansowej) i współpracy (szkoły, świetlica, organizacje pozarządowe w celu organizacji spotkań integrujących).
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny), środki pochodzące z EFS, środki pochodzące od
pozyskanych sponsorów oraz społeczności lokalnej.
Metody realizacji programu:
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć szkolnych, związanych z
uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne, organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych),
 prace społecznie użyteczne,
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 działania o charakterze środowiskowym (animacja społeczno – kulturalna, integracja społeczna,
aktywizacja społeczno - zawodowa).
 utworzenie wioski tematycznej, gdzie gromadzą się różne grupy społeczne.
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL
5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowogród (powiat łomżyński)
Cel główny programu: wsparcie dla osób pozostających poza rynkiem pracy.
Cele szczegółowe:
 pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy,
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 uzupełnienie wykształcenia.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: 8 miesięcy.
Adresaci programu: osoby bezrobotne.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż założenia PAL nie wymagają podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu gminy i EFS.
Metody realizacji programu:
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 działania o charakterze środowiskowym (integracja społeczna).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rudka (powiat bielski)
Cel główny programu: integracja społeczna osób po 64 roku życia.
Cele szczegółowe:
 aktywna integracja osób starszych, tj. po 64 roku życia, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: maj – listopad 2012.
Adresaci programu: osoby starsze, tj. po 64 roku życia (5 osób).
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż realizacja PAL nie wymaga podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny) oraz środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia pieniężne),
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe, skierowania na
praktyki/staż),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychologiczna, rehabilitacja),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć szkolnych, związanych z
uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym),
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 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne),
 działania o charakterze środowiskowym (integracja społeczne).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosz (powiat grajewski)
Cel główny programu: pomoc osobom najuboższym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe:
 pomoc w zdobyciu zawodu,
 zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Miejsce i zakres programu: obszar całej gminy.
Czas realizacji programu: 7 miesięcy.
Adresaci programu: osoby do 25 roku życia i osoby z ich otoczenia.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: wyniki przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż założenia PAL nie wymagają podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu gminy i EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenie pieniężne),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finasowanie usług wsparcia
i aktywizacji rodzin marginalizowanych, organizacja i finansowanie treningów kompetencji
i umiejętności),
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójna (powiat grajewski)
Cel główny programu: walka z bezrobociem.
Cele szczegółowe:
 pomoc w zdobyciu pracy,
 podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Cele programu wynikają z: wyników przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar wsi.
Czas realizacji programu: 6 miesięcy.
Adresaci programu: bezrobotne kobiety.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: wyniki przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż założenia PAL nie wymagają podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki pochodzące z budżetu gminy.
Metody realizacji programu:
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
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Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy rodzinie realizujących programy
aktywności lokalnej
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
Cel główny programu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób usamodzielniających się z rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, a także osób bezrobotnych
Cele szczegółowe:
 pomoc w wychodzeniu z bezrobocia,
 pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 pomoc w usamodzielnieniu się osób z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z wyników przeprowadzonej
diagnozy społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar całego powiatu.
Czas realizacji programu: program trwa cały rok – V edycja.
Adresaci programu: osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków
opiekuńczo – wychowawczych (w bieżącej edycji 120 osób).
Grupa docelowa powstała w oparciu o: wyniki przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Partnerzy: program realizowany jest na zasadzie współpracy z Urzędem Pracy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.
Źródła finansowania: środki budżetu powiatu (wkład własny) oraz środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia pieniężne i niepieniężne),
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna, grupowa),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychologiczna, terapia rodzinna, rehabilitacja,
badania lekarskie),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie usług wspierających osoby
niepełnosprawne, organizacja i finansowanie poradnictwa)
 inne metody – porady prawne
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL oraz ze specyfiki terenu objętego
PAL.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
Cel główny programu: pomoc dziecku i rodzinie
Cele szczegółowe:
 pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi,
 pomoc wychowankom rodzin zastępczych oraz ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z wyników przeprowadzonej
diagnozy społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar całego powiatu.
Czas realizacji programu: 01.01.2009 - 31.12.2013
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Adresaci programu: rodziny zagrożone patologią społeczną, rodzice niewydolni wychowawczo, rodziny i dzieci
z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz w wyniki
przeprowadzonej diagnozy społecznej.
Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż realizacja PAL nie wymaga podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny) oraz środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia pieniężne i niepieniężne),
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna, grupowa),
 zdrowotne instrumenty aktywnej integracji (terapia psychologiczna, terapia rodzinna, leczenie
uzależnień),
 edukacyjne instrumenty aktywnej integracji (kierowanie i finansowanie zajęć szkolnych, związanych z
uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym),
 działania o charakterze środowiskowym (animacja społeczno – kulturalna, integracja społeczne,
aktywizacja społeczno – zawodowa).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
Cel główny programu: budowa powiatowego systemu wspierania osób mających trudności w wejściu w życie
społeczne, w pozyskanie pracy i realizacji życiowych planów poprzez pracę z grupami znajdującymi się w
niekorzystnym położeniu, mającą umożliwić im wspólne określenie potrzeb i praw, jasne przedstawienie celów i
podjęcie działań, pozwalających te cele realizować w ramach demokratycznych struktur.
Cele szczegółowe:
 zdobywanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez realizację pal.
 rozwinięcie i upowszechnienie form aktywnej integracji społecznej.
 zwiększenie motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy oraz wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia
poprzez warsztaty z doradcą zawodowym.
 przeciwdziałanie wykluczeniu i wycofaniu społecznemu.
 kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.
 wspieranie samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.
 nabywanie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnych.
 wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań instytucji pomocy społecznej.
 zdobycie umiejętności wychowawczych: dobrej komunikacji, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania
uczuć, asertywności, radzenia sobie ze stresem.
 zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (poznanie swoich praw, opracowanie planu
działania).
 pozytywne wzmocnienie wizerunku własnej osoby (odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego).
Cele programu wynikają z: strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z wyników przeprowadzonej
diagnozy społecznej.
Miejsce i zakres programu: obszar całego powiatu.
Czas realizacji programu: 01.05.2012 - 31.12.2012
Adresaci programu: młodzież ucząca się z terenu powiatu grajewskiego – 9 osób.
Grupa docelowa powstała w oparciu o: strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz w wyniki
przeprowadzonej diagnozy społecznej.
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Partnerzy: program realizowany jest samodzielnie, gdyż realizacja PAL nie wymaga podjęcia współpracy, czy
partnerstwa.
Źródła finansowania: środki budżetu gminy (wkład własny) oraz środki pochodzące z EFS.
Metody realizacji programu:
 środowiskowa praca socjalna (indywidualna, grupowa),
 zawodowe instrumenty aktywnej integracji (szkolenia, doradztwo zawodowe),
 społeczne instrumenty aktywnej integracji (organizacja i finansowanie poradnictwa),
 działania o charakterze środowiskowym (animacja społeczno – kulturalna, integracja społeczne,
aktywizacja społeczno – zawodowa).
Zastosowane metody wynikają: ze specyfiki grupy docelowej/adresatów PAL oraz ze specyfiki terenu objętego
programem.

OCENA STANU REALIZACJI PAL I JEGO WPŁYWU NA OTOCZENIE
W ramach niniejszego badania podjęto próbę oceny wpływu realizacji programów aktywności lokalnej na
rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.
Z przeprowadzonego badania telefonicznego CATI wynika, iż w opinii badanych przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, realizowane programy aktywności lokalnej spełniają oczekiwania
realizatorów. Na wykresie 3 przedstawione zostały dokonane przez respondentów oceny poszczególnych
aspektów związanych z realizacją PAL (ocen dokonano na 5 – stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę
najniższą, a 5 najwyższą). Jak wynika z przytoczonych danych wszystkie aspekty zostały ocenione bardzo
wysoko. Przedstawiciel Ośrodków Pomocy Społecznej najwyżej ocenili wpływ realizowanego PAL na otoczenie
społeczne oraz zgodność rezultatów programów z oczekiwaniami, natomiast przedstawiciele Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie najwyżej ocenili adekwatność programu do potrzeb powiatu, skuteczność programu
oraz trafność zastosowanych metod.
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Wykres 3. Ocena poszczególnych aspektów związanych z realizacją Programów Aktywności Lokalnej
PCPR
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Niewątpliwe jednym z największych problemów społecznych w województwie podlaskim jest wysoki
poziom bezrobocia. Działania na rzecz osób pozostających bez pracy są wyjątkowo trudne i wymagają szeregu
działań obejmujących różne obszary życia. Jednak pomimo tych ograniczeń, respondenci badania jakościowego
(IDI) wskazują na stale rosnące zainteresowanie wszelkimi programami:
„… widzimy, że bardzo dużo osób korzysta, widać chęć w tych osobach, że chcą skorzystać z tych kursów, ale
też chcą w ogóle być, uczestniczyć, interesują się tym, więc na pewno chcą zmienić coś w swoim życiu”
Uczestnicy badania IDI wskazywali na wymierne korzyści związane z realizowanymi programami,
między innymi na aktywizację docelowych grup społecznych. Realizowane programy są adekwatne do potrzeb
w odniesieniu do sytuacji społeczno – gospodarczej:
„…uważam że w dużym stopniu zaspokaja te potrzeby bo daje tym osobom szansę na usamodzielnienie
i uniezależnienie się od biernego trwania w bezradności i niezaradności życiowej”.
Ponadto w opinii realizatorów programów aktywności lokalnej jakie wyrażali oni podczas indywidualnych
wywiadów pogłębionych (IDI) przeważają głosy wysoko oceniające skuteczność programu. Instytucje, które mają
doświadczenie w realizacji tych projektów, wskazują na możliwość ich modyfikacji i bieżącego dostosowywania
do lokalnych potrzeb:
„…w ramach Programów Aktywności Lokalnej, to na każdy rok są nowe działania, więc to też wynika
z ankiet, z rozmów, z rozpoznania środowiska, i tam wszystko po prostu zmieniamy, ulepszamy to co jest
potrzebne, żeby spotkało się z zainteresowaniem naszych mieszkańców”.
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PODMIOTY ZAANGAŻOWANE

W REALIZACJĘ PAL

Z badania ilościowego CATI wynika, iż 62,5% Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 66,7% Powiatowych
Centrów Rodzinie zadania realizowane w ramach programów aktywności lokalnej realizuje samodzielnie, co
tłumaczone jest w głównej mierze tym, iż założenia programu nie wymagają podjęcia współpracy, bądź
partnerstwa. W pozostałych przypadkach zadania PAL w głównej mierze realizowane były na zasadzie
współpracy z innymi podmiotami (wykres 4). Respondenci najczęściej wspominali, iż programy realizują ze
współpracy/partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi. Rzadziej natomiast
wskazywali szkoły, urzędy gminy, ośrodki kultury, świetlice. Podejmowana współpraca miała na celu zwłaszcza
pomoc w realizacji różnego rodzaju działań, a w szczególności w organizacji różnego rodzaju spotkań, imprez,
a także wymiany informacji i pomocy finansowej. Ponadto z badania wynika, iż instytucje objęte badaniem dość
wysoko oceniały podjętą współpracę/partnerstwo (wykres 5).
Wykres 4. Sposób realizowania zadań w ramach programów aktywności lokalnej
samodzielnie

na zasadzie współpracy

na zasadzie partnerstwa i współpracy

66,7%

PCPR

33,3%

62,5%
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wykres 5. Ocena podjętej współpracy/partnerstwa przez badane instytucje
współpraca

partnerstwo

5,0

PCPR

4,3
4,5

OPS
0

1

2
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5

* PCPR-y nie zadeklarowały podjęcia partnerstwa
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

W badaniu jakościowym również zdecydowana większość potwierdzała, że programy aktywności
lokalnej realizowane są samodzielnie. Jedynie pojedyncze ośrodki, bądź centra realizowały PAL we współpracy
z innymi podmiotami, zwiększając dzięki temu skuteczność swoich działań:
„…realizujemy projekt we współpracy z innymi podmiotami, które organizują dla naszych uczestników szkolenia
i kursy, zatrudniliśmy też odpowiednich specjalistów między innymi psychologa, doradcę zawodowego
i specjalistę od zamówień publicznych. Współpracujemy również z PUP w celu rozpoznania potrzeb lokalnego
rynku pracy i pomocy przy znalezieniu zatrudnienia dla uczestników projektu”.
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SPÓJNOŚĆ PAL

Z

ZAPISAMI

LOKALNYCH

STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH
Jak zostało już wyżej wspomniane w większości przypadków cele realizowanych programów aktywności
lokalnej, jak i grupy docelowe (adresaci programu) wynikają z przyjętej dla danej gminy/powiatu strategii
rozwiązywania programów społecznych. W ten sposób wskazywali zarówno respondenci w badaniu ilościowym
(tabele 2 i 3) oraz w badaniu jakościowym. Ponadto Wykonawca w ramach niniejszego badania analizie poddał
zapisy lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych i porównał je do celów programów aktywności
lokalnej. Z analizy tej wynika, iż realizowane programy aktywności lokalnej są spójne z zapisami lokalnych
strategii rozwiązywania problemów społecznych (tabele 4 i 5).
Tabela 2. Analiza spójności PAL z zapisami gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych
Cele strategiczne strategii rozwiązywania
problemów społecznych

Cele programu aktywności lokalnej
Gmina Drohiczyn
 wzrost poziomu integracji społecznej wśród grup
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
 aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym we wszystkich obszarach życia
społecznego, w tym także rynku pracy oraz
zwiększenie ich potencjału rozwojowego,
 zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich
świadomości obywatelskiej, aktywizacja
społeczności do samopomocy.

Cel I: Wysoka integracja i aktywność
mieszkańców w życiu społecznym gminy
Cel II: Zwiększenie dostępności i oferty usług
społecznych
Cel III: Wyrównywanie szans społecznych osób,
rodzin i grup najsłabszych

Gmina Mońki
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 podwyższenie samooceny osób objętych
programem,
 umożliwienie podjęcia pracy,
 pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Cel I: Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał
ludzki oparty na wiedzy
Cel II: Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo,
świadome zagrożeń
Cel III: Sprawny system zapobiegania kryzysowi
rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i
młodzieży
Cel IV: profesjonalna pomoc społeczna,
wzmacniająca świadomość społeczną,
wspierająca jakość życia lokalnej społeczności,
integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych
Cel I: Pomoc osobom bezrobotnym
Cel II: Pomoc rodzinom
Cel III: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
(w tym chorych psychicznie)
Cel IV: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych
Cel V: Zapobieganie narkomanii

Gmina Gródek
 aktywizacja osób bezrobotnych
 wyjście z pomocy społecznej,
 zwiększenie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach stresowych.
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Gmina Narewka
 aktywizacja społeczności lokalnej ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży
poprzez aktywizację i integrację do
podejmowania działań na rzecz rozwoju Gminy
Narewka oraz wspólnego dobra wszystkich jej
mieszkańców
 pozyskiwanie liderów społecznych i
wykorzystywanie potencjału ludzi
wykształconych,
 wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na własną
działalność gospodarczą i ułatwienie dostępu
do informacji,
 wykorzystanie walorów przyrodniczych do
tworzenia nowych miejsc pracy w tym
surowców odnawialnych i nieodnawialnych,
 akceptacja i wspieranie nowych inicjatyw,
 wsparcie polityki prorodzinnej poprzez
wsparcie powrotów do pracy młodych matek,
 organizacja imprez lokalnych.
Gmina Nowogród
 wsparcie dla osób pozostających poza rynkiem
pracy
 pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy,
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 uzupełnienie wykształcenia.

Cel I: Wspieranie działań na rzecz poprawy
warunków integracji społecznej dzieci
i młodzieży
Cel II: Pomoc osobom wykluczonym społecznie
Cel III: Integracja osób niepełnosprawnych oraz
starszych

Gmina Rudka
 integracja społeczna osób po 64 roku życia
 aktywna integracja osób starszych, tj. po 64
roku życia, zwłaszcza zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Cel I: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych oraz młodzieży
Cel II: Zwiększenie oferty systemu opieki zdrowotnej
Cel III: Wysoka aktywność osób starszych w
gminie
Cel IV: Wzmocnienie gminnego systemu pomocy i
integracji rodzin z problemem uzależnienia

Gmina Wąsosz
 pomoc osobom najuboższym i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
 pomoc z zdobyciu zawodu,
 zdobycie/podniesienie kwalifikacji
zawodowych.

Cel I: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i
bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom
Cel II: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieży
Cel III: Utrzymanie osób starszych i
niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umożliwienie im udziału w życiu społecznym
Cel IV: Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu
do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin i osób
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w
rodzinie
Cel V: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w
gminie
Cel VI: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

Cel: stworzenie warunków do umożliwienia
osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej
sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie
pokonać sami wykorzystując własne możliwości i
uprawnienia
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Gmina Zbójna
 walka z bezrobociem
 pomoc z zdobyciu pracy,
 podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Cel I: Aktywizacja osób bezrobotnych oraz
minimalizowanie skutków bezrobocia
Cel II: Rozwój systemu opieki nad rodziną oraz
zapobieganie marginalizacji niektórych grup
społecznych
Cel III: Ograniczenie patologii społecznych

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Tabela 3. Analiza spójności PAL z zapisami powiatowych strategii rozwiązywania problemów
społecznych
Cele strategiczne strategii rozwiązywania
Cele programu aktywności lokalnej
problemów społecznych
Powiat augustowski
WYBRANE CELE STRATEGICZNE:
Cel I: Sprawny system pomocy osobom
 Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej
bezrobotnym oraz ich rodzinom, uwzględniający
osób usamodzielniających się z rodzin
jednocześnie działania służące przeciwdziałaniu
zastępczych oraz placówek opiekuńczo –
uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji
wychowawczych, osób niepełnosprawnych, a
pomocy społecznej
także osób bezrobotnych
Cel II: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym
 pomoc w wychodzeniu bezrobocia
pełnego udziału w życiu społecznym
 pomoc w rehabilitacji osób
Cel III: Współpraca instytucji i placówek skierowana
niepełnosprawnych
na pomoc osobom niepełnosprawnym
 pomoc w usamodzielnieniu się osób z rodzin
Cel IV: Promowanie działań zapobiegających
zastępczych oraz placówek opiekuńczo powstawaniu niepełnosprawności
wychowawczych
Cel V: Sprawny system zapobiegania kryzysom
rodziny i wspierania rodzin w kryzysie
Cel VI: Promocja postaw prorodzinnych i
pozytywnego wzorca rodziny
Powiat bielski
CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ:
1. Niwelowanie bezrobocia
 Pomoc dziecku i rodzinie
 pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnymi 2. Niwelowanie bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
 pomoc wychowankom rodzin zastępczych
oraz ośrodków opiekuńczo - wychowawczych gospodarstwa domowego
3. Niwelowanie niepełnosprawności
4. Niwelowanie ubóstwa
5. Niwelowanie uzależnień
6. Niwelowanie bezdomności
7. Niwelowanie przemocy wśród dzieci i dorosłych
8. Niwelowanie trudności adaptacyjnych osób
opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i zakłady karne
9. Niwelowanie trudności w integracji grup
społecznych kombatantów, repatriantów, osób
represjonowanych oraz uchodźców
Powiat grajewski
CELE STRATEGICZNE:
 Budowa powiatowego systemu wspierania osób
 zgodnie ze strategią głównym problemem w
mających trudności w wejściu w życie społeczne,
gminie jest wysoki poziom bezrobocia oraz
w pozyskanie osób mających trudności w wejściu
związane z tym konsekwencje, jak m.in.
w życie społeczne, w pozyskanie pracy i realizacji
problem ubóstwa, uzależnienia.
życiowych planów poprzez pracę z grupami
znajdującymi się w niekorzystnym położeniu,
mającą umożliwić im wspólne określenie potrzeb i
praw, jasne przedstawienie celów i podjęcie
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działań, pozwalających te cele realizować
w ramach demokratycznych struktur
 zdobywanie i poszerzanie kompetencji
zawodowych i społecznych poprzez realizację
PAL
 rozwinięcie i upowszechnienie form aktywnej
integracji społecznej
 zwiększenie motywacji do poszukiwania i
podjęcia pracy oraz wspieranie zdolności do
podjęcia zatrudnienia poprzez warsztaty z
doradcą zawodowym
 przeciwdziałanie wykluczeniu i wycofaniu
społecznemu
 kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia
ról społecznych
 wspieranie samodzielności oraz zdobywania i
aktualizacji kwalifikacji zawodowych
 nabywanie kompetencji społecznych w
zakresie komunikacji interpersonalnych
 wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań
instytucji pomocy społecznej.
 zdobycie umiejętności wychowawczych:
dobrej komunikacji, rozpoznawania,
wyrażania i akceptowania uczuć,
asertywności, radzenia sobie ze stresem.
 zdobycie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych (poznanie swoich praw,
opracowanie planu działania).
 pozytywne wzmocnienie wizerunku własnej
osoby (odkrywanie i rozwijanie potencjału
osobistego).
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I KLUCZOWYCH BARIER, KTÓRE UTRUDNIAJĄ BĄDŹ UNIEMOŻLIWIAJĄ
REALIZACJĘ PAL W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że w większości przypadków realizatorzy programów
aktywności lokalnej nie widzą żadnych barier i trudności, które utrudniałyby, bądź uniemożliwiały skuteczne
realizowanie programu zarówno ze strony jego organizatorów, jak i uczestników. Natomiast spośród tych
respondentów, którzy zwracali uwagę na występujące trudności dominowały wskazania dotyczące:
 ze strony organizatorów: istniejących przepisów i biurokracji oraz zmian w dokumentacji dotyczących
realizowanych projektów UE (np. zmiany w kwalifikowalności wydatków, zmiany w oświadczeniach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, zmiany w zasadach finansowania),
 ze strony uczestników głównie niskiej motywacji uczestników (wykres 6 i 7).
Wykres 6. Bariery i trudności utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne realizowanie Programów
Aktywności Lokalnej ze strony organizatorów
PCPR

OPS
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75,0%

brak barier i trudności
33,3%
25,0%

istniejące przepisy i biurokracja
zmiany w dokumentacji dotyczące
realizowanych projektów UE
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* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wykres 7. Bariery i trudności utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne realizowanie Programów
Aktywności Lokalnej ze strony uczestników
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Natomiast w badaniu jakościowym (IDI) pojawiały się jednostkowe głosy, wskazujące na problemy
natury organizacyjnej (np. z dostosowaniem rodzajów działań oraz terminów spotkań). Ponadto pewnym
utrudnieniem jest brak możliwości uczestnictwa w kolejnych programach osób, które brały udział we
wcześniejszych edycjach. W przypadku mniejszych miejscowości pojawia się wówczas problem z utworzeniem
grupy:
„…nie możemy powtarzać ludzi, a musimy zmieniać im warsztaty, szkolenia, że nie może brać udziału dwa razy
w tym samym szkoleniu. To są miejscowości naprawdę bardzo małe. My nie mamy ludzi zresztą, nie mamy
dzieci, (…) nie mamy nikogo, wieś się wyludnia”.
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Ograniczenie efektywności realizowanych projektów stanowią w niektórych przypadkach sami
beneficjenci. Respondenci wskazują na brak przekonania o skuteczności i celowości podjętych działań oraz
o stereotypowym postrzeganiu instytucji pomocowych jako źródeł wsparcia finansowego.
Ponadto zdaniem uczestników wywiadów pogłębionych (IDI) istotnym ograniczeniem jest nadmierna
biurokracja, konieczność generowania licznych pozwoleń, pism, ofert, itd. Zmieniające się regulacje prawne
dotyczące np. zamówień publicznych, czy też różne interpretacje przepisów są elementami obniżającymi
efektywność działań.
Instytucje, które realizują PAL podczas badań ilościowych CATI zostały poproszone również
o wskazanie co należałoby zmienić, aby realizowane założenia programu były skuteczniejsze. Z analizy
zebranego materiału badawczego wynika, iż przede wszystkim należałoby zmniejszyć biurokrację (tzw.
papierkową robotę), zwiększyć środki finansowe, sprecyzować istniejące przepisy, bądź zwiększyć dostępność
i różnorodność ofert szkoleń i kursów (wykres 8).
Wykres 8. Zmiany, jakie należy wprowadzić, aby Program Aktywności Lokalnej był skuteczniejszy
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* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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INNE INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W opinii 64,3% przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 36,4% ośrodków pomocy
społecznej w województwie podlaskim istnieją inne podmioty i instytucje, które realizują programy aktywności
lokalnej. Z przeprowadzonego badania ilościowego (CATI) wynika, iż przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej najczęściej wskazywali, iż PAL realizują organizacje pozarządowe, ośrodki kultury oraz urzędy
gminy/miasta, natomiast przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie najczęściej wskazywali ośrodki
pomocy społecznej, szkoły i organizacje pozarządowe (wykres 9 i 10).
Wykres 9. Występowanie innych podmiotów w gminie/powiecie realizujących PAL
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źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wykres 10. Instytucje realizujące PAL
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* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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70%

IDENTYFIKACJA INNYCH PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH
REALIZOWANYCH W WOJ. PODLASKIM
W dalszej kolejności przeprowadzone badanie miało na celu uzyskanie informacji na temat przyczyn nie
realizowania programów aktywności lokalnej przez badane podmioty, identyfikację potrzeb w zakresie usług
społecznych i kierunków rozwoju PAL w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej w woj.
podlaskim, a także stworzenie wykazu obejmującego dane podmiotów realizujących inne programy społeczne.
Z przeprowadzonego badania inwentaryzacyjnego (CATI) wynika, iż połowa powiatowych centrów
pomocy rodzinie realizuje inny niż PAL program społeczny, natomiast 28,6% nie realizuje żadnych programów.
Jeśli zaś chodzi o ośrodki pomocy społecznej to w większości przypadków nie realizują oni żadnych programów
społecznych (63,6%), a niecałe 30% realizuje inne niż PAL programy społeczne (wykres 11).
Wykres 11. Odsetek instytucji realizujących inne niż PAL programy społeczne, bądź nierealizujących
realizujemy inny program społeczny
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PRZYCZYNY NIEREALIZOWANIA PAL PRZEZ BADANE INSTYTUCJE
Z badania ilościowego (CATI) wynika, iż główną przyczyną niepodejmowania się realizacji PAL przez
ośrodki pomocy społecznej jest niewystarczająca ilość pracowników, aby można było podjąć się kolejnych
obowiązków (43,6%). Ponadto 27,3% OPS-ów zadeklarowało, że nie realizuje PAL ze względu na to, iż
korzystają z innych programów społecznych (wykres 12). Spośród tych ośrodków pomocy społecznej, które
aktualnie nie realizują programów aktywności lokalnej, jedynie 12,7% realizowało je w przeszłości (wykres 13).
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Wykres 12. Powody nierealizowania PAL przez Ośrodki Pomocy Społecznej
nie posiadamy wystarczającej ilości pracowników,
aby można było podjąć się kolejnych obowiązków

43,6%

korzystamy z innych niż PAL programów
społecznych

27,3%
21,8%

nie ma takiej potrzeby
inne (brak czasu, brak środków finansowych,
realizacja planowana)

14,5%
10,9%

nie ma grup docelowych
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* % nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Wykres 13. Deklaracje Ośrodków Pomocy Społecznej odnośnie realizacji PAL w przeszłości
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Jeśli zaś chodzi o powiatowe centra pomocy rodzinie, to w opinii przedstawicieli tych instytucji głównym
powodem nierealizowania programów aktywności lokalnej jest to, iż korzystają z innych niż PAL programów
społecznych (63,6%), a w opinii 36,4% respondentów nie ma potrzeby realizacji tych programów (wykres 14).
Spośród tych powiatowych centrów pomocy rodzinie, które aktualnie nie realizują programów aktywności lokalnej,
jedynie 18,2% realizowało je w przeszłości (wykres 15).
Wykres 14. Powody nierealizowania PAL przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
korzystamy z innych niż PAL programów
społecznych
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* % nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Wykres 15. Deklaracje Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie odnośnie realizacji PAL w przeszłości
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Jeśli zaś chodzi o wyniki badania jakościowego (IDI) to wśród instytucji, które zadeklarowały, iż nie
realizują PAL przeważały opinie, iż trudno jest jednoznacznie określić powód, dla którego nie realizowano tych
programów. Wśród czynników decydujących wymieniano między innymi stopień skomplikowania jego realizacji,
a także brak przygotowania merytorycznego do jego właściwego prowadzenia. Zdaniem niektórych
respondentów projekt systemowy w ramach kontraktu socjalnego był łatwiejszy do zrealizowania przez daną
instytucję.
Uczestnicy wywiadów podkreślali również, że przyczyną decyzji dotyczących realizacji innego programu
społecznego były lokalne uwarunkowania społeczne. Większość gmin, które nie prowadziły programów
aktywności lokalnej charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia. Czynnik ten determinuje najważniejsze
potrzeby w zakresie usług społecznych na danym terenie w adekwatne programy:
„…żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu, poprawić ich sytuację i żeby przywrócić do normalnego życia
zdecydowaliśmy się właśnie na wprowadzenie tego programu, który realizujemy już od lat”.
Respondenci wskazują także na fakt, iż realizowane przez nich projekty skierowane są do
indywidualnych beneficjentów, podczas gdy programy aktywności lokalnej dotyczą większych grup społecznych.

IDENTYFIKACJA

POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU PAL
W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM
Potrzeby w zakresie usług społecznych zostały poruszone podczas badania ilościowego (CATI), jak
i badań jakościowych wśród instytucji realizujących PAL, jak i realizujących inne niż PAL programy społeczne.
W opinii przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej
z województwa podlaskiego najważniejszą potrzebą w zakresie usług społecznych jest aktywizacja osób
bezrobotnych oraz walka z bezrobociem. Ponadto respondenci często wymieniali również integrację, aktywizację
oraz pomoc skierowaną do osób starszych, a także pomoc i aktywizację osób niepełnosprawnych (wyniki
badania ilościowego i jakościowego były ze sobą zbieżne). Pozostałe odpowiedzi przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Potrzeby gmin i powiatów w zakresie usług społecznych
N
aktywizacja osób bezrobotnych/walka z bezrobociem
45
integracja, aktywizacja i pomoc osobom starszym
38
pomoc i aktywizacja osób niepełnosprawnych
22
nie wiem, trudno powiedzieć
18
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
11
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
11
stworzenie nowych miejsc pracy
11
brak potrzeb
7
brak lokali socjalnych
6
polityka prorodzinna
5
27

%
34,1
28,8
16,7
13,6
8,3
8,3
8,3
5,3
4,5
3,8

zwiększenie personelu
pomoc osobom młodym zagrożonym wykluczeniem społecznym
wsparcie dla osób psychicznie chorych
pomoc dzieciom i rodzinie
w każdym zakresie/w większości zakresów
większe środki finansowe
integracja mieszkańców gminy
przeciwdziałanie problemom alkoholowym
tworzenie grup wsparcia
wsparcie i pomoc osobom bezdomnym
dożywianie dzieci
lepszy dostęp do służby zdrowia
mieszkania dla wychowanków opieki społecznej
nierozwinięta sieć transportowa
organizacja kursów/szkoleń
pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
pomoc dzieciom z rodzin zastępczych
pomoc i aktywizacja kobiet z dziećmi
pomoc rodzinom dotkniętym przemocą
pomoc rodzinom zastępczym
pomoc sąsiedzka
rozszerzenie usług opiekuńczych
utworzenie przedszkoli
wsparcie dla osób z problemami rodzinnymi
wsparcie i pomoc dla osób przewlekle chorych
wsparcie i pomoc dla osób ubogich
wsparcie rolników
zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców

5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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3,8
3,0
3,0
2,3
2,3
2,3
1,5
1,5
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE INNE NIŻ PAL PROGRAMY SPOŁECZNE
Jak zostało wyżej wspomniane inne niż PAL programy społeczne realizuje 29,7% podlaskich ośrodków
pomocy społecznej (tj. 35 z 118 ośrodków) oraz 50% powiatowych centrów pomocy rodzinie (tj. 7 z 14 centrów).
W niniejszym badaniu program społeczny został zdefiniowany następująco: „ pod pojęciem programu
społecznego kryją się wszelkiego rodzaju inicjatywy instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
mające na celu poprawę panującej w gminie/powiecie sytuacji społeczno – ekonomicznej i gospodarczej. Jako
programy społeczne należy rozumieć wszelkie plany działań (w tym projekty realizowane z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej) mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców danego obszaru terytorialnego,
wyłączające programy prowadzone są przez OPS-y i PCPR-y, których realizacja jest narzucona ustawowo (np.
Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii, Program Wspierania
Rodziny, itp.)”.
Jak wynika z przeprowadzonego badania telefonicznego CATI inne niż PAL programy społeczne
(podobnie jak PAL) realizowane w województwie podlaskim również mają na celu przede wszystkim aktywizację
i integrację różnego rodzaju grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponieważ w większości przypadków programami tymi są projekty systemowe, zarówno cele programów jak
i grupy docelowe również w wynikają ze strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i w wyniku
przeprowadzonej diagnozy społecznej. Również grupy docelowe, jak i stosowane metody realizacji są zbieżne
z tymi obranymi przy realizacji PAL.
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Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej realizujących inne niż PAL programy
społeczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bakałarzewo (powiat suwalski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bargłów Kościelny (powiat augustowski)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Białystok
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Choroszcz (powiat białostocki)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Białostocka (powiat białostocki)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Białostocka (powiat sokólski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzyniewo Duże (powiat białostocki)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goniądz (powiat moniecki)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grajewo (powiat grajewski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jasionówka (powiat moniecki)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jedwabne (powiat łomżyński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klukowo (powiat wysokomazowiecki)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin - Borzymy (powiat wysokomazowiecki)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kolno (powiat kolneński)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolno (powiat kolneński)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krynki (powiat sokólski)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łomża
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mały Płock (powiat kolneński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miastkowo (powiat łomżyński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Michałowo (powiat białostocki)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orla (powiat bielski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piątnica (powiat łomżyński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przytuły (powiat łomżyński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziłów (powiat grajewski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rajgród (powiat grajewski)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rutki (powiat zambrowski)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sejny (powiat sejneński)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemiatycze (powiat siemiatycki)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sokółka (powiat sokólski)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Suwałki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczuczyn (powiat grajewski)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wasilków (powiat białostocki)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wizna (powiat łomżyński)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyszki (powiat bielski)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zabłudów (powiat białostocki)
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Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy rodzinie realizujących inne niż PAL
programy społeczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Hajnówka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łomża
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sejny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Siemiatycze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sokółka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Suwałki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wysokie Mazowiecki

Ocena stanu realizacji innych niż PAL programów społecznych oraz identyfikacja
barier i trudności, które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację programów
społecznych w regionie.
Z przeprowadzonego badania ilościowego (CATI) wynika, iż jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
które wzięły udział w niniejszym badaniu znacznie gorzej oceniły aspekty realizowanych programów społecznych,
niż miało to miejsce w przypadku PAL. Najlepiej zarówno w przypadku OPS-ów, jak i PCPR-ów oceniono podjętą
w ramach programu współpracę i/lub partnerstwo z różnego rodzaju instytucjami. Ponadto z analizy danych
wynika, iż PCPR-y zdecydowanie lepiej oceniły realizowane przez siebie programy społeczne, niż OPS-y.
Wykres 16 prezentuje oceny poszczególnych aspektów związanych z realizacją innych niż PAL programów
społecznych.
Wykres 16. Ocena poszczególnych aspektów związanych z realizacją innych niż PAL programów
społecznych.
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4

5

Jeśli zaś chodzi o bariery i trudności to przedstawiciele jednostek, które wzięły udział w badaniu
ilościowym najczęściej wskazywali na ich brak, bądź na bariery finansowe, niską motywację uczestników,
istniejące przepisy i biurokrację oraz niewystarczającą ilość pracowników (wykres 17 i 18).
Wykres 17. Bariery i trudności utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne realizowanie innych niż PAL
programów społecznych ze strony organizatorów
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* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Wykres 18. Bariery i trudności utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne realizowanie innych niż PAL
programów społecznych ze strony uczestników
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* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Badane instytucje, które realizują inne niż PAL programy społeczne zostały poproszone również
o wskazanie co należałoby zmienić, aby realizowane założenia programu były skuteczniejsze. Z analizy
zebranego materiału badawczego wynika, iż przede wszystkim należałoby: dokonać zmian w obowiązujących
ustaleniach dotyczących realizacji programów, zwiększyć środki finansowe, zwiększyć liczbę personelu,
zmniejszyć biurokrację, zwiększyć i ułatwić dostęp do programów, zwiększyć świadomość i zaangażowanie
w sprawy społeczne osób zaangażowanych w realizację programów, a w szczególności ich uczestników,
stworzyć miejsca pracy (wykres 19).
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Wykres 19. Zmiany, jakie należy wprowadzić, aby realizowany program był skuteczniejszy
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Jeśli zaś chodzi o opinie przedstawicieli instytucji realizujących inne niż PAL programy społeczne
wyrażane podczas wywiadów pogłębionych (IDI) to realizacja programów jest adekwatna do potrzeb, spotyka się
z pozytywną reakcją ze strony społeczności i co najważniejsze pozwala na osiąganie korzystnego wpływu na
otoczenie. Osoby odpowiedzialne za ich realizację starają się na bieżąco monitorować problemy społeczno –
gospodarcze gminy, bądź powiatu i właściwie dobierać zakres merytoryczny projektów. Dzięki temu ich
skuteczność oceniana jest bardzo wysoko:
„…udział w tym projekcie (…) podnosi ich sytuację życiową. Umacnia tą jednostkę, można powiedzieć szkoli,
podnosi poziom wiedzy, samodzielności, rozwija pewne umiejętności potrzebne na rynku pracy”.
Jednym z ważniejszych czynników ograniczających efektywność projektów pomocowych jest brak
zaangażowania oraz niedostateczna motywacja osób w nich uczestniczących. Uczestnicy wywiadów postulowali
wprowadzenie określonych sankcji dla osób, które zadeklarowały chęć udziału w szkoleniach, kursach,
warsztatach, a następnie je zlekceważyli. Przedstawiciele badanych instytucji, wskazują również na konieczność
wydłużenia czasu trwania projektów aktywizujących. Ich zdaniem, jest to element, który może przyczynić się do
wzrostu ich skuteczność:
„…myślę, że trzeba by było pomyśleć o tym, żeby czas oddziaływania w projekcie mógł być dłuższy (…) u nas
staramy się prowadzić taką politykę, że wydłużamy maksymalnie okres, kiedy te osoby są objęte wsparciem”.
Kolejną barierą wskazywaną przez przedstawicieli instytucji pomocy społecznej były niekorzystne
zmiany warunków realizacji projektów (np. dotyczące możliwości przystąpienia do realizacji projektu). Ponadto
przedstawiciele instytucji pomocy społecznej sugerowali, iż mimo prowadzonych z sukcesem projektów
aktywizacji mieszkańców i podnoszenia ich kwalifikacji nadal problemem jest wysoki poziom bezrobocia.
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WYNIKI BADANIA FOKUSOWEGO

– JAKO PODSUMOWANIE

PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ BADAWCZYCH

W niniejszym badaniu obok badań ilościowych przeprowadzonych techniką CATI oraz badań
jakościowych IDI, Wykonawca przeprowadził również zogniskowany wywiad grupowy (FGI), który miał ma celu
pogłębienie uzyskanych dotychczas informacji. Wywiad grupowy stanowi swego rodzaju podsumowanie
dotychczas zebranych informacji. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej
oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Osoby, które wzięły udział w badaniu fokusowym w pierwszej kolejności zostały poproszone
o wskazanie jakie główne czynniki wpływają na decyzję od podjęciu realizacji PAL, bądź innego programu
społecznego. Z analizy wypowiedzi uczestników fokusa wynika, iż główną przesłanką skłaniającą to podjęcia tego
typu przedsięwzięć jest umożliwienie udzielenia wsparcia osobom korzystającym z pomocy czy to OPS-ów, czy
PCPR-ów. Programy kierowane są do różnorodnych grup – dzieci, osób młodych, osób starszych, ale przede
wszystkim tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybór adresatów programów oraz zastosowanie
odpowiednich metod i działań w głównej mierze jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby danej
społeczności. Uczestnikami realizowanych programów są przede wszystkim petenci ośrodków pomocy
społecznej, czy powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Realizowane programy nastawione są na aktywną pomoc osobom w trudnej sytuacji, czy to materialnej,
czy rodzinnej, itp. Dzięki realizacji programów istnieje możliwość, że instytucje pomocy społecznej przestaną być
postrzegane jako takie, których wsparcie zaczyna się i kończy na „daniu zasiłku”:
„…nasze osoby bezrobotne są petentami ośrodka i potrzebują różnych form wsparcia […] nie może być tylko
zasiłek […] tylko muszą być jeszcze inne formy aktywności…”.
Realizowane projekty pozytywnie wpływają również na uczestników. Dla wielu osób jest to szansa na
wyrwanie się z życia codziennego, na przywrócenie wiary we własne możliwości, a także w wielu przypadkach na
znalezieniu zatrudnienia:
„…te osoby mają zazwyczaj niską samoocenę […] wsparcie psychologa, czy doradcy zawodowego zawsze
wypływa pozytywnie na podwyższenie tej niskiej samooceny […] a podniesienie kwalifikacji zawodowych da
lepsze możliwości na rynku pracy…”
„…osoby te przebywają już w domu ileś lat, nie potrafią odnaleźć się w środowisku, a wyjście na takie szkolenie,
spotkanie z doradcą zawodowym, z psychologiem pokazuje im inne życie […] oni muszą się ubrać, umalować
[…] także to jest właśnie taka aktywizacja […]”
Uczestnicy fokusa jednogłośnie stwierdzili, iż realizowane przez instytucje które reprezentują programy
społeczne są adekwatne do potrzeb zarówno w kontekście społecznym, jak i gospodarczym. Programy
planowane są tak aby odpowiadały specyfice grup, do których wsparcie jest kierowane:
„…staramy się zawsze dopasować do potrzeb naszych klientów, bo widzimy co na terenie danej gminy jest i co
do czego by się przydało […] my zawsze dostosowujemy te kursy do własnego rynku pracy
w danej gminie…”
Cel, grupa adresowa/odbiorcy programu, a także zastosowane metody i podjęte działania wynikają
przede wszystkim z opracowanych dla poszczególnych gmin i powiatów strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Ponadto respondenci wskazują, iż korzystają z wyników prowadzonych konsultacji społecznych,
czy to w formie wywiadu pracownika socjalnego, czy rozdawanych do wypełnienia przez potencjalnych
uczestników kwestionariuszy ankiet:
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„…co roku są zupełnie inne szkolenia, to zależy od tego co nasi beneficjenci zgłaszają, jakie mają potrzeby […]
wypełniają ankietę i mogą tak zgłosić swoje jakieś propozycje, np. jeżeli 5 osób zgłasza, że chcą kurs spawacza
to proszę bardzo, dla tych 5 osób jest możliwość zrealizowania takiego kursu…”
W opinii przedstawicieli OPS-ów i PCPR-ów, którzy wzięli udział w badaniu realizowanie programów
społecznych powinno być skierowane na realne cele wynikające z prawidłowo przeprowadzonej diagnozy.
Najczęściej respondenci wskazywali, iż największym problemem regionu jest bezrobocie, którego poziom
w województwie podlaskim, jest jednym z najwyższych w kraju. Ponadto uczestnicy projektu wskazywali, iż
w związku z starzejącym się społeczeństwem przede wszystkim należy skupić uwagą na ludziach starszych,
a także na dzieciach i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy fokus w większości stwierdzili, iż realizowane programy są skuteczne, choć podkreślali, iż ich
skuteczność w największym stopniu uzależniona jest od osób, do których to wsparcie jest kierowane:
„…ta skuteczność jest zależna od nich, my nie możemy im narzucić, my jesteśmy jakby takim przewodnikiem,
który proponuje, zachęca…”
Ponadto respondenci wskazywali również na fakt, iż skuteczność programu czasem jest zaniżona ze
względu na braki finansowe i kadrowe, a także przez to iż nie do końca udział w projekcie daje pożądany efekt,
gdyż większość osób po zakończonym kursie/szkoleniu nadal pozostaje bezrobotna. Respondenci fakt ten
tłumaczą tym, iż spowodowane jest to specyfiką lokalnego/regionalnego rynku pracy, gdzie nie ma miejsc pracy
„…na 89 uczestników przez te 4 lata […] 12 osób podjęło pracę i uważam że to bardzo dużo…”
Uczestnicy badania fokusowego podkreślali również fakt pozytywnego odziaływania realizowanych
projektów w szczególności na osoby w nich uczestniczące. Respondenci wskazywali, iż w wielu przypadkach
realizacja projektu bardzo dobrze wpływa na jego uczestników poprzez ich dowartościowanie się oraz zdobycie
dodatkowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, ale i życiowego:
„…i oni się odnaleźli, widzę że całkiem inaczej patrzą na świat i to nas zadowala…”
„…jak grupa się zintegruje to chętnie przychodzą […] teraz mówią, że nie wiedzą co ze sobą zrobią jak ten kurs
się skończy […] wiedzą, że rano muszą po coś wstać, przyjdą, porozmawiają, pośmieją się, zjedzą obiad, a w
międzyczasie prowadzone są zajęcia programowe…”
„…mają obiad, który podany jest normalnie, bo nie w każdej rodzinie są obiady […] nawet ten posiłek jest podany
inaczej, kulturalnie […] niby to jest normalne, ale w niektórych rodzinach tego nie mają…”
W opinii uczestników wywiadu fokusowego główną barierą w skutecznym realizowaniu programów
społecznych jest biurokracja:
„…ogromna biurokracja, po prostu ilość dokumentów, wytyczne zmieniające się w czasie trwania projektu, ciągłe
zmiany, modyfikacje, masa dokumentów, które po prostu się mnożą niesamowicie w tych szafach…”
Nadmierna biurokracja łączy się bezpośrednio z brakiem odpowiedniej liczby personelu:
„…nie mamy takich pracowników, którzy by tylko i wyłącznie zajmowali się projektem […] wiadomo kierownik jest
kierownikiem ośrodka i ma swoje zadania, do których dochodzą te związane z projektem. Pracownicy socjalni też
mają swoje tereny działania […] także są to zadania na nas dodatkowo nałożone […] wielokrotnie musimy
zostawać po godzinach, bo nie sposób tego po prostu pogodzić…”
Często wskazywaną barierą jest również niska motywacja potencjalnych uczestników projektów do
uczestniczenia w tego typu programach i przedwczesna rezygnacja z proponowanej formy wsparcia.
Kolejną kwestią poruszoną podczas wywiadu grupowego była ocena współpracy z innymi instytucjami w
ramach realizacji programów. W związku z tym respondenci wskazują na fakt, iż w pierwszej kolejności
należałoby popracować na zmianą świadomości społecznej.
W większości przypadków OPS-y i PCPR-y samodzielnie realizują programy społeczne, bądź
współpracują z Urzędem Pracy. Podejmowana współpraca oceniania jest pozytywnie, a także wśród wypowiedzi
respondentów zauważyć można, iż są oni przychylnie nastawieni do wszelkich form współpracy:
„…naprawdę chętnie zawsze możemy podzielić się swoją wiedzą, możliwościami i umiejętnościami
z innymi…”
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Przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie podczas
badania fokusowego wskazywali również, iż udział w projektach nie tylko pozytywnie oddziałuje na jego
uczestników, ale również na ich rodziny:
„…kiedy rodzice coś zaczynają ze sobą robić, wtedy myślę i dzieci jakoś zupełnie inaczej patrzą na swoje
możliwości…”

Reasumując, największym problemem społecznym w badanych gminach i powiatach jest wysoki poziom
bezrobocia. W jego konsekwencji mnożą się inne problemy takie jak: alkoholizm, przemoc w rodzinach, szeroko
pojęty marazm społeczny i wiele innych. Pozytywnym sygnałem płynącym z badań jest rosnąca świadomość
mieszkańców dotycząca konieczności zmian obecnego stanu życia. Realizowane przez instytucje pomocy
społecznej programy aktywizujące spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. Poprawa sytuacji na
lokalnych rynkach pracy wraz z realizowanymi programami pomocowymi wydają się być najlepszą drogą do
przezwyciężenia lokalnych problemów społecznych.
Jak wynika z badania programy aktywności lokalnej ciągle jeszcze nie są szeroko stosowane w realizacji
projektów systemowych dotyczących aktywnej integracji. Skalę wykorzystania tego narzędzia należy ocenić więc
jako niewielką w stosunku do możliwości płynących z jego zastosowania. Z badania wynika, iż gminy/powiaty
znacznie częściej korzystają z innych niż PAL programów społecznych, zwłaszcza dotyczy to projektów
systemowych realizowanych za pomocą innych narzędzi (np. kontraktów socjalnych).
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Ostatnim etapem badania było opracowanie analizy SWOT, czyli zestawienie ze sobą mocnych
i słabych stron realizowanych programów społecznych, na tle szans i zagrożeń. Analiza ta stanowi
podsumowanie niniejszego badania, a także umożliwia stworzenie rekomendacji.
W pierwszej kolejności Wykonawca na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych dokonał
diagnozy realizowanych w regionie Programów Aktywności Lokalnej, bądź innych programów społecznych, tzn.
określił mocne strony, które w sposób pozytywny wpływają na tworzenie i skuteczne ich realizowanie, a także
strony słabe czyli te, które negatywnie wpływają na ich efektywność i skuteczność, a tym samym ograniczają
sprawność prowadzonych działań.
Następnie Wykonawca na podstawie zebranego materiału badawczego dokonał prognozy dla tworzenia
i skutecznego realizowania programów w gminach i powiatach województwa podlaskiego, czyli określił szanse
i zagrożenia, przed jakimi stoją realizatorzy programów. Jako szanse należy rozumieć wszystkie te zjawiska
i tendencje, postawy i zachowania, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem skuteczniejszego
i efektywniejszego oddziaływania realizowanych projektów oraz osłabią wszelkie czynniki szkodzące owej
działalności, natomiast zagrożenia to wszystkie te czynniki, które postrzegane są jako bariery czy utrudnienia.
Zdiagnozowanie szans i zagrożeń, pozwoli na określenie czynników, które należy wykorzystać bądź unikać.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 liczne organizacje społeczne w regionie,
 szeroki zakres realizowanych programów
pomocowych,
 zaangażowanie społeczne pracowników instytucji
pomocowych,
 rosnąca społeczna potrzeba zmian,
 rosnąca świadomość i aktywność ze strony
beneficjentów,
 wzrost umiejętności i kwalifikacji uczestników
programów,
 wysoki poziom adekwatności i skuteczności
realizowanych projektów.

 brak zaangażowania części beneficjentów,
 brak współpracy z innymi instytucjami i
podmiotami (brak efektu synergii),
 niewystarczająca ilość środków finansowych,
 stereotypowe postrzeganie instytucji pomocy
społecznej (wsparcie finansowe),
 brak zaangażowania i kwalifikacji niektórych osób
reprezentujących instytucje pomocy społecznej,
 frustracja beneficjentów wynikająca z faktu
długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy.

SZANSE

ZAGROŻENIA











wsparcie finansowe ze środków unijnych,
aktywne działania lokalnych władz na rzecz
pozyskania inwestycji zewnętrznych
(zwiększenie zatrudnienia)
precyzyjny dobór programów po
konsultacjach społecznych,
zwiększenie integracji lokalnej społeczności,
poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców
regionu, zwiększenie szans na rynku pracy,
wykorzystanie lokalnych atutów kulturowych,
współpraca z partnerami z zagranicy,
promocja regionu w kraju i zagranicą.
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ograniczenia czasowe i osobowe programów
pomocowych,
zmiany prawne oraz zmiany w wytycznych
dotyczące realizacji programów
społecznych,
czynniki demograficzne (malejąca liczba
ludności, starzejące się społeczeństwo,
emigracja młodych) oraz większa
atrakcyjność gospodarczo-społeczna dużych
aglomeracji powodująca odpływ ludzi z
regionu, powodują iż zmniejsza się liczba i
rodzaj grup docelowych, które mogłyby
zostać objęte wsparciem,
wysoki poziom bezrobocia.

Mocne i słabe strony stanowią wszystkie te czynniki, które w znacznym stopniu uzależnione są od
instytucji realizujących PAL, dlatego podejmowanie działań w kierunku wzmacniania atutów i ograniczania
słabych stron wydaje się bezsprzeczne. Wśród najważniejszych mocnych stron wyróżnić należy rozbudowany
system programów pomocowych realizowanych przez liczne organizacje. Ponadto bardzo istotnym elementem
sukcesu realizowanych programów są pracownicy instytucji pomocowych. Bez ich właściwego zaangażowania
i poświęcenia, efektywność jakichkolwiek programów byłaby znacznie niższa. Czynnik ten jest więc z jednej
strony atutem, którego wpływ należy wzmacniać, a jednocześnie w przypadku braku takich osób może stanowić
słabą stronę. Brak wystarczającej skuteczności działania instytucji pomocowych oraz wysoki poziom bezrobocia
w regionie stanowią słabe strony efektywności realizowanych programów. Długotrwały brak pracy przyczynia się
do permanentnego braku wiary wśród beneficjentów w możliwość poprawy ich sytuacji, a tym samym wpływa na
ich negatywną ocenę skuteczności PAL.
Z kolei szanse i zagrożenia stanowią wszelkie te zjawiska, które zaliczane są do zewnętrznych
determinantów efektywności PAL. Do najważniejszych czynników mogących pozytywnie wpłynąć na sukces
programów pomocowych zaliczyć można unijne wsparcie finansowe. Ponadto istotną rolę odgrywać może
aktywne działanie lokalnych władz na rzecz likwidacji problemów społecznych. Barierę efektywności realizacji
PAL stanowić mogą pewne ograniczenia samych programów (np. zbyt krótki okres ich trwania, brak możliwości
uczestniczenia tych samych beneficjentów w kolejnych programach). Zmieniające się regulacje prawne
dotyczące np. zamówień publicznych oraz niejednolite interpretacje przepisów przyczyniają się również do
obniżenia efektywności programów. Ponadto w wielu mniejszych ośrodkach pojawiały się problemy natury
demograficznej (starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych), które znacznie ograniczały skuteczność
i adekwatność realizacji programów ze względu na zmniejszanie się liczby potencjalnych adresatów programów
chętnych do poprawienia swej sytuacji życiowej. Jednym z najistotniejszych zagrożeń efektywności PAL,
determinujących w mniejszym lub większym stopniu pozostałe bariery jest wysokie bezrobocie w regionie.

Rekomendacje
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie rekomendacji w odniesieniu do
zidentyfikowanych obszarów problemowych.
OBSZAR
PROBLEMOWY

Współpraca
instytucji
pomocowych

WNIOSEK

Zdecydowana
większość
podmiotów
realizuje
projekty
indywidualnie
bez współpracy
z innymi
podmiotami

SPOSÓB WDROŻENIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA
ZA WDROŻENIE

 opracowanie planów wspólnego
działania instytucji pomocowych,
 promowanie przykładów
współpracy jednostek,
 promowanie partnerstwa w celu
realizacji programów,
 ewaluacja wyników i efektów
osiągniętych dzięki wspólnej
realizacji programów.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej,
Instytucje
pośredniczące PO
KL, Ośrodki
Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
władze
samorządowe
partnerzy
programów
społecznych

REKOMENDACJA

Stworzenie
wytycznych
wspierających
wspólne
organizowanie
programów
aktywności
lokalnej
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Adekwatność
i skuteczność
realizowanych
działań

Nie zawsze
realizowane
projekty
precyzyjnie
odnoszą się do
lokalnych
potrzeb i
uwarunkowań.

Wzrost
adekwatności
działań w
stosunku do
potrzeb
społecznych
oraz
podniesienie
poziomu ich
skuteczności.

opracowanie wskaźników
pomiaru skuteczności
realizowanych działań
(o charakterze ilościowym i
jakościowym),
podniesienie kwalifikacji
pracowników instytucji pomocy
społecznej.

Stereotypowe
postrzeganie
roli instytucji
pomocy
społecznej

Część klientów
instytucji
pomocy
społecznej
traktuje je jako
źródło
pozyskania
środków
finansowych

Zbudowanie w
świadomości
beneficjentów
właściwego
wizerunku
instytucji
pomocowych

 promowanie programów
pomocowych (w tym PAL) wśród
beneficjentów,
 dotarcie do wszystkich
beneficjentów z informacją
dotyczącą oferowanego wsparcia,
 szczegółowa ewaluacja wsparcia
finansowego.

Regulacje
organizacyjne
i prawne PAL

Nadmierna
biurokracja, brak
jednoznacznej
interpretacji
niektórych
przepisów
prawa,
ograniczenia
czasowe i
osobowe
projektów

Stworzenie
prostych i
efektywnych
uwarunkowań
realizacji PAL

 uproszczenie procedur
konkursowych,
 wprowadzenie ujednoliconej
interpretacji przepisów prawa,
 wydłużenie czasu realizacji
programów pomocowych,
 liberalizacja regulacji programów
dotyczących możliwości
uczestnictwa,
 ograniczenie ilości wymaganych
dokumentów (minimalizacja
biurokracji).
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Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej,
Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
władze
samorządowe
partnerzy
programów
społecznych,
media lokalne i
regionalne,
mieszkańcy gmin i
powiatów woj.
podlaskiego
Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
władze
samorządowe
partnerzy
programów
społecznych,
media lokalne i
regionalne,
mieszkańcy gmin i
powiatów woj.
podlaskiego
Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
władze
samorządowe,
partnerzy
programów
społecznych,
instytucje
pośredniczące PO
KL

Bierna
postawa
beneficjentów
projektów
pomocowych

Brak
zainteresowania
części klientów
instytucji
pomocy
społecznej
oferowanymi
programami,
pasywna
postawa
niektórych
uczestników
PAL

Zwiększenie
świadomości
beneficjentów o
skuteczności
realizowanych
działań, ich
adekwatności
do lokalnych
potrzeb.
Zwiększenie ich
samooceny i
motywacji.

 realizacja programów
motywacyjnych,
 organizacja warsztatów z
trenerami motywacyjnymi,
 większy nacisk na zajęcia
praktyczne (kursy, szkolenia,
warsztaty),
 dobór szkoleń i kursów po
konsultacjach społecznych,
 organizacja spotkań z osobami,
które osiągnęły sukces zawodowy
 integracja lokalnej społeczności.
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Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie,
władze
samorządowe
partnerzy
programów
społecznych,
media lokalne i
regionalne,
mieszkańcy gmin i
powiatów woj.
podlaskiego

