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I. CEL I METODOLOGIA BADAŃ 
 

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje 

pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki 

zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, 

niezbędne jest stworzenie równieŜ na poziomie regionalnym moŜliwości podnoszenia 

kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze specyfiką 

realizowanych przez nie zadań. 

Analizę potrzeb szkoleniowych jednostek pomocy społecznej woj. podlaskiego 

opracowano na podstawie Bilansu Potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 r. 

Informacje uzyskano ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 

centrów pomocy rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej nadzorowanych przez 

powiat z terenu województwa przekazanych do ROPS w Białymstoku – wg. stanu na 31 

grudnia 2010 r. Badaniem objęto 132 jednostki. W związku ze 100% zwrotem uzyskano 

dane zebrane z 118 ośrodków pomocy społecznej (w tym, z 3 miast grodzkich, 11 

miejskich, 26 miejsko-gminnych i 78 gminnych).  

Zebrane informacje o potrzebach szkoleniowych jednostek pomocy społecznej 

mają posłuŜyć przy realizacji Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku pn. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W celu zapewnienia właściwych warunków przy realizacji zadań przez jednostki 

pomocy społecznej, ROPS poprzez szkolenia, kursy, doradztwo czy teŜ wizyty studyjne 

wspiera instytucje w ich codziennej pracy. 

Celem Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku jest szkolenie i doradztwo dla pracowników pomocy i integracji 

społecznej oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie 

rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod 

i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia 

indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania jednostkami 



 

 

 

pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie 

(w tym równieŜ poprzez regionalne platformy współpracy jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej), a tak

przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w

 
II.  POTRZEBY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW O

SPOŁECZNEJ 
 

Spośród 118 ośrodków pomocy społecznej l

dla pracowników i wolontariuszy wynosi: 

chęć delegowania pracowników i wolontariuszy na szkolenia

takiej potrzeby).  

 

1. Liczba uczestników szkole

Liczba osób planujących uczestnictwo w szkolen

941 osób, z tego w gminach:

• miejskich i miejsko

• wiejskich 

 
Wykres 1. Liczba pracowników OPS
w szkoleniach w 2010 r. wg gmin miejskich i miejsko
podlaskiego w % 

 

pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie 

 poprzez regionalne platformy współpracy jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej), a takŜe w zakresie prawidłowego realizowania zada

przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

POTRZEBY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY 
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wolontariuszy wynosi: 110 – tj. 93% wszystkich OPS 

nia pracowników i wolontariuszy na szkolenia (8 z nich nie 

Liczba uczestników szkoleń 

planujących uczestnictwo w szkoleniach w 2011 r. wynosi ogółem 
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67%

wiejskie

33%
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Spośród wszystkich osób zainteresowanych szkoleniami - 941 z nich to 

pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej (99% wszystkich osób 

zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach), a 9 to wolontariusze (stanowią  

– 1%). 

 
Tabela 1. Pracownicy OPS-ów zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach w 2011 r. 
wg gmin miejskich i miejsko-wiejskich woj. podlaskiego 

stanowisko 

Stan 
zatrudnienia na 

31.12.2010 
Ogółem 

Liczba 
zatrudnionych 

w OPS w 
gminach 

miejskich i 
miejsko-
wiejskich 

Liczba 
pracowników 

zainteresowanych 
uczestnictwem w 

szkoleniach w 
2011r 

Liczba 
zatrudnionych 

w OPS w 
gminach 
wiejskich 

Liczba 
pracowników 

zainteresowanych 
uczestnictwem w 

szkoleniach w 
2011r 

dyrektor/ 
kierownik 

188 112 95   (85%) 76 66   (87%)                   

pracownicy 
socjalni  
ogółem  

629 437 423  (97%)                   192 151    (79%)                

główny 
księgowy/ 
księgowy 

69 39 
      
       40*  (103%)                    

 
30 

 
40*   (133%)                   

 

pozostali 
pracownicy  
- ogółem 

874 716 74   (10%)                     158 44  (28%)                  

OGÓŁEM  
 

1760 1304 632   (48,5%)                456 300 (66%)                      

*dodatkowe potrzeby w zakresie zatrudnienia na rok 2011 w kategorii główny księgowy/ księgowy 
wynosi 18 osób 

Średni udział pracowników ośrodków pomocy społecznej wyraŜających chęć 

uczestnictwa w szkoleniach w 2011 r. (932 osoby) w stosunku do wszystkich 

zatrudnionych w OPS (1760 osób) wynosi 53%, przy czym zainteresowanie szkoleniami 

jest większe w gminach wiejskich (66% wszystkich pracowników ops) niŜ  

w gminach miejskich i miejsko-wiejskich (48,5% zatrudnionych). 
 

2. Liczba uczestników szkoleń wg stanowisk 

Z ogółu pracowników OPS wyraŜających chęć uczestnictwa w szkoleniach: 

- 574 to pracownicy socjalni (61%); 

- 168 (18%) - inni pracownicy merytoryczni zatrudnieni w jednostce 

(podinspektorzy i inspektorzy, administratorzy pracownicy działu świadczeń 

rodzinnych);  



 

 

 

- 111 - dyrektorzy i kierownicy, z

- 80 - główni księgowi i 

                    
Wykres 2. Liczba pracowników OPS zainteresowanych szkoleniami w 2011 r. wg 
zajmowanych stanowisk 

 

Z analizy potrzeb szkoleniowych wynika, 

zainteresowaną podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiej

uczestnictwo w szkoleniach i kur

zainteresowanych). 

W dalszej kolejności s

(18%), kadra kierownicza jednostek (11%

księgowi - 9%). 
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3. Potrzeby szkoleniowe w kaŜdej z grup zawodowych w ops 

 

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe dyrektorzy i kierownicy preferują 

następującą tematykę szkoleń na 2011 rok:  

 

Tabela 2. Tematyka szkoleń wskazana przez DYREKTORÓW i KIEROWNIKÓW na 
2011 r. 

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej, zmiany w przepisach 
prawa/aspekty prawne obowiązujących przepisów dotyczących pomocy 
społecznej oraz ich interpretacja 

26 

Zarządzanie jednostką/organizacja pracy instytucji i kierowanie zespołem 14 

Kodeks Postępowania Administracyjnego 12 

Instrukcja kancelaryjna 9 

BieŜące aspekty prawne w realizacji projektów z POKL/rozliczanie 
projektów/pisanie projektów/programy systemowe/nadzór nad realizacją 
projektu POKL/zarządzanie projektami Unii Europejskiej 

9 

Prace zespołów interdyscyplinarnych 9 

Ochrona danych osobowych/prowadzenie akt osobowych/ustawa o 
ochronie informacji niejawnych/polityka bezpieczeństwa 

9 

Kodeks pracy (zadania i obowiązki pracodawcy) 6 

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej 5 

Świadczenia rodzinne 5 

Przeciwdziałanie przemocy/ praca z rodzinami, w których występuje 
przemoc 

5 

Świadczenia alimentacyjne 4 

Rzeczowy wykaz akt /archiwizacja 4 

Stres i wypalenie zawodowe 4 

Kadry od A do Z 4 

Wystąpienia publiczne 3 

Zamówienia publiczne 3 

Asystent rodziny 3 

Prace metodą środowiskową 3 

Negocjacje/mediacje-rozwiązywanie trudnych problemów/praca z trudnym 
klientem 

3 

Wizyty studyjne 2 
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Prawo pracy 2 

Planowanie budŜetu/polityka rachunkowości 2 

Opieka zastępcza - wprowadzanie nowych spraw do zadań OPS/rodziny 
zastępcze. 

2 

Superwizja 1 

Szkolenie komputerowe Excel 1 

Zarządzanie czasem 1 

Komunikacja interpersonalna – asertywność 1 

Aktywna integracja 1 

Podmioty ekonomii społecznej 1 

Praca metodą CAL 1 

DPS/odpłatność za pobyt 1 

Sprawozdawczość z pracy OPS 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
 

Największa frekwencja przewidziana jest na szkoleniach dotyczących szeroko 

pojętej tematyki pomocy społecznej. Ponadto 9 osób wskazało pojedyncze szkolenia  

o róŜnorodnej tematyce. 

Analiza danych wskazuje, Ŝe główni księgowi oraz księgowi wybierają 

następującą tematykę szkoleń na 2011 rok:  

 

Tabela 3. Tematyka szkoleń wskazana przez GŁÓWNYCH KSIEGOWYCH i 
KIĘGOWYCH -  na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

BieŜące aspekty finansowe w realizacji projektów z POKL/rozliczanie 
projektów POKL/ przygotowanie wniosków systemowych / ewidencja 
księgowa funduszy unijnych/wnioski o płatność 

34 

BieŜące zmiany przepisów prawnych/zmiany w ustawach związanych z 
finansami publicznymi, rachunkowością 15 

Rachunkowość budŜetowa/ księgowość jednostek budŜetowych/ 
sprawozdawczość jednostek budŜetowych/księgowość w OPS/obsługa 
księgowo - finansowa w GOPS/gospodarka finansowa w GOPS /budŜet 
zadaniowy 

15 

Ewidencja księgowa i rozliczanie świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego/ ewidencja środków trwałych; 5 

Kontrola zarządcza 5 
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Płace od A do Z/Kadry 4 
Ubezpieczenia społeczne/ZUS 4 
Podatek od osób fizycznych 2 
Zamkniecie roku finansowego 2 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
 

Najwięcej osób z tej grupy zawodowej wybrało tematy związane z rozliczaniem 

projektów POKL. Nowym i istotnym tematem, który nie był podawany w latach 

ubiegłych jest kontrola zarządcza. 

Z uzyskanych danych wynika, Ŝe pracownicy socjalni najchętniej 

uczestniczyliby w  roku 2011 w szkoleniach o następującej tematyce:  

 

Tabela 4. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH na  
2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Kontrakty socjalne 134 

Stres i wypalenie zawodowe 93 

Kodeks Postępowania Administracyjnego 90 

Praca socjalna 70 

Superwizja dla pracowników socjalnych 58 

Praca z trudnym klientem 55 

Przemoc w rodzinie/praca terapeutyczna z ofiarami i sprawcami przemocy 
domowej/praca z rodziną doświadczającą przemocy 

52 

Interpretacja przepisów 32 

Zasady bezpiecznego kontaktu z osobą zaburzoną psychicznie/kontakt z 
osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną/metody pracy z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną 

31 

Egzekwowanie naleŜności za DPS od osób zobowiązanych 23 

Jak czerpać przyjemność z pomagania innym 23 

Zespoły interdyscyplinarne 21 

Praca metodą środowiskową/zasady sporządzania wywiadu 
środowiskowego 

20 

Komunikacja interpersonalna – asertywność 20 

Sztuka motywowania i perswazji w rozmowach z klientami jednostek pomocy 
społecznej 

14 

Mediacje 14 
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Usługi opiekuńcze/organizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych                13 

Asystent rodziny 12 

Świadczenia rodzinne 11 

Instrukcja kancelaryjna 11 

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 11 

Ustawa o ochronie danych osobowych 10 

Procedura Niebieskiej Karty 9 

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 8 

Szkolenie komputerowe EXCEL 8 

Archiwizacja 8 

Rodziny zastępcze 8 

Dodatki mieszkaniowe 7 

Pomoc uchodźcom 7 

Sprawozdawczość OPS 4 

Realizacja projektów systemowych/pisanie/realizacja 4 

Praca z rodzinami uzaleŜnionymi 4 

Praca metodą CAL 4 

Wolontariat w OPS 4 

Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym 4 

Prawo stowarzyszeń 3 

Tworzenie Klubów Integracji 3 

Program aktywności lokalnej 3 

Samoobrona                                          3 

Współpraca w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej 3 

Wykluczenie społeczne 3 

Praca z rodziną z problemem bezradności 2 

Konflikty w rodzinie (sposoby rozwiązywania, metody pracy) 2 

Narzędzie i instrumenty aktywnej integracji do wykorzystania w pracy 
socjalnej         

2 

Szkolenia podwyŜszające kwalifikacje pracowników 2 

Program Aktywności Lokalnej 2 

Odbieranie dziecka z rodziny (procedury z tym związane) 2 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
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PowyŜsza tabela przedstawia zapotrzebowanie tematów szkoleń na rok 2011 dla 

pracowników socjalnych. Pracownicy OPS zajmujący stanowiska pracowników 

socjalnych najchętniej uczestniczyliby w szkoleniach dotyczących zawierania 

kontraktów socjalnych, wypalenia zawodowego, stresu oraz Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego.  

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe wolontariusze proponują następującą 

tematykę szkoleń na 2011 rok:  

 

Tabela 5.  Tematyka szkoleń wskazana przez WOLONTARIUSZY - 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Praca z dzieckiem o obniŜonej sprawności intelektualnej 7 

ABC wolontariatu 2 

 

Z badania bilansu potrzeb wynika, Ŝe w szkoleniach ponadto uczestniczyć chcą 

inni pracownicy ośrodków pomocy rodzinie m.in. aspirant pracy socjalnej, opiekunki, 

pracownik  do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik do 

spraw administracyjnych, wychowawca świetlicy, pracownik do spraw obsługi 

finansowej. Wśród tych pracowników istnieje zapotrzebowanie na następującą 

tematykę szkoleń:    

 

Tabela 6. Tematyka szkoleń wskazana przez POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW OPS 
na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Fundusz alimentacyjny i postępowanie z dłuŜnikami alimentacyjnymi    65 

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne/świadczenia nienaleŜnie pobrane              40 

Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej/KPA 39 

Profesjonalne szkolenie z zakresu usług opiekuńczych 26 

Instrukcja kancelaryjna 19 

Zamówienia publiczne; 18 

Postępowanie egzekucyjne w administracji 13 

Komunikacja interpersonalna/asertywność 10 
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Interpretacja kodeksu pracy/BHP/czas pracy 8 

Dodatki mieszkaniowe 6 

Zmiany w zasiłkach rodzinnych 5 

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 5 

Zespoły interdyscyplinarne 4 

Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w ŚDS z zakresu treningów 4 

Terapia zajęciowa 4 

Koordynacja zabezpieczeń społecznych 3 

Prowadzenie dokumentacji kadry zatrudnionej w projekcie POKL 3 

Płace w budŜetówce 2 

Stypendia szkolne 2 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2 

Zmiany w przepisach 2 

Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt 2 

Praca z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych 2 

Rozliczanie projektów systemowych/zarządzanie projektem/promocja 
projektu/ewaluacja 

2 

Doradztwo 1 

Przemoc 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
 

PoniŜszy wykres przedstawia formy kształcenia pozaszkolnego w jakich 

chcieliby uczestniczyć pracownicy ośrodków pomocy społecznej w 2011 r. w ramach 

projektu systemowego ROPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wykres 3. Formy kształcenia pozaszkolnego w jakich chcieliby uczestniczy
pracownicy ops w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS

* niektóre osoby z zgłaszały ch
 
 

Największa liczba, bo 102 
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Większość jednostek ops
szkolenia 1 i 2 – dniowe.  

 

III. POTRZEBY SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW POW
POMOCY RODZINIE ORAZ JEDNOSTEK PRZEZ NIE NADZOROWANYCH

 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 14 powiatowych centrów 

pomocy rodzinie. Wszystkie jednostki zgłosiły zainteresowanie uczestnictwem 

pracowników w szkoleniach planowanych do realizacji w 2011 roku

systemowego ROPS. Planowany jest udział 66 osób za

PCPR. 

 

1. Liczba uczestników szkole
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Z badania bilansu potrzeb wynika, Ŝe grupą zawodową najbardziej 

zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniach są pracownicy socjalni. Stanowią oni  

32% ogółu planujących uczestnictwo w szkoleniach. Pozostałe grupy osób 

zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów i kierowników, doradców ds. osób 

niepełnosprawnych, głównych księgowych i księgowych oraz inni pracownicy 

zgłaszają podobną liczbę zainteresowanych udziałem w szkoleniach i liczba ta oscyluje 

wokół 10 - 12 osób. Zainteresowania szkoleniami nie zgłaszają wolontariusze.  

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe dyrektorzy i kierownicy preferują 

następującą tematykę szkoleń na 2011 rok:  

 

Tabela 7. Tematyka szkoleń wskazana przez DYREKTORÓW i KIEROWNIKÓW na 
2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Prawo zamówień  publicznych 2 

Interpretacja aktualizowanych przepisów prawa 1 

Wypalenie zawodowe 1 

Platforma Wymiany Doświadczeń 1 

Zarządzanie projektami systemowymi 1 

Jednolity rzeczowy wykaz akt 1 

Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego 1 

*5 osób zgłosiło chęć udziału jednak nie podały tematyki szkolenia 
* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ jednym szkoleniu 

 

Analiza danych wskazuje, Ŝe osoby pracujące na stanowiskach głównych 

księgowych i księgowych chcą uczestniczyć w następujących szkoleniach:  

 

Tabela 8.  Tematyka szkoleń wskazana przez GŁÓWNYCH KSIEGOWYCH i 
KIĘGOWYCH na 2011 r. 

Tematyka szkoleń: Liczba 
osób: 

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych (systemowych)/koszty 
kwalifikowane 

6 

Rachunkowość budŜetowa i wszelkie związane z nią zmiany 5 
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Prawo zamówień publicznych 4 

Finanse/budŜet/kadry/płace/ZUS 2 

Archiwizacja dokumentacji biurowej 2 

Wydatki strukturalne 2 

Kontrola zarządcza 1 

Obsługa programów księgowych 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
 

Pracownicy socjalni stanowią największą grupę osób zainteresowanych 

szkoleniami. Zgłaszają potrzebę uczestnictwa w szkoleniach o następującej  tematyce: 

 

Tabela 9. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH na 2011 
r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 

Trening zastępowania agresji 5 

Mediacje rodzinne 5 

Asystent rodzinny 5 

Trening radzenia ze stresem 4 

Komunikacja interpersonalna, kontakty interpersonalne w środowisku pracy 3 

Superwizja dla pracowników socjalnych – warsztaty 3 

Kontrakty socjalne 2 

Pomoc dziecku i rodzinie 2 

UzaleŜnienia  2 

Przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienia, pomocy pienięŜnej 
dla uchodźców, pomocy pienięŜnej dla rodzin zastępczych 

2 

Metody pracy z rodziną 1 

Specyfika kontaktu z mieszkańcem placówki opiekuńczo-wychowawczej - 
trening umiejętności pomagania 

1 

Warsztaty adaptacyjne dla osób usamodzielniających się 1 

Skuteczne programy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 1 

Nerwice, depresje, samobójstwo - choroby XXI wieku 1 

Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej 1 
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Praca z dzieckiem w systemie rodzinnej opieki zastępczej 1 

Zadania PFRON 1 

Terapia skierowana na wychowanie bez klapsa 1 

Studium przeciwdziałania przemocy I i II stopnia 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

Doradcy ds. osób niepełnosprawnych wskazują na potrzebę prowadzenia 

szkoleń z zakresu problematyki pomocy osobom niepełnosprawnym: 

  
Tabela 10. Tematyka szkoleń wskazana przez DORADCÓW ds. OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2011r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Ulgi, prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych 4 

Zasady dofinansowań w zakresie rehabilitacji społecznej 2 

Doradztwo wobec osób niepełnosprawnych 1 

Wsparcie rodziny z niepełnosprawnością 1 

Praca z opiekunem osoby niepełnosprawnej 1 

Stres i wypalenie zawodowe 1 

Mediacje w rozwiązywaniu trudnych problemów 1 

Praca z osobą po udarze mózgu 1 

Obsługa osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym 1 

Stosowanie w praktyce aktualnych przepisów 2 

Problematyka niepełnosprawności 1 

Wszelkie zmiany dotyczące realizowanych zadań przez PCRP w zakresie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

Z badania bilansu potrzeb wynika, Ŝe w szkoleniach ponadto uczestniczyć chcą 

inni pracownicy powiatowych centrum pomocy rodzinie tj. pracownik ds. 

organizacyjnych i pracowniczych, specjalista pracy z rodziną, doradca rodzinny, 

pracownik administracyjny ds. obsługi projektu, specjalista ds. osób 

niepełnosprawnych. Istnieje zapotrzebowanie na następującą tematykę szkoleń:    
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Tabela 11.  Tematyka szkoleń wskazana przez INNYCH PRACOWNIKÓW PCPR na 
2011 r.  

Tematyka szkoleń: Liczba 
osób: 

Obsługa programów Excel/Word 5 

Zamówienia publiczne 4 

Prawo pracy 3 

Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego 3 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
słuŜb BHP 

3 

Zarządzanie projektami/zmiany w zasadach projektów systemowych/ 
tworzenie projektów 

3 

Terapia skierowana na wychowanie bez klapsa 3 

Trening zastępowania agresji 3 

Studium przeciwdziałania przemocy I i II stopnia 3 

Stres i wypalenie zawodowe 2 

Opieka nad osobami z chorobą Alzhaimera 1 

Zarządzanie kadrami 1 

Zadania asystenta rodzinnego 1 

Zamówienia publiczne 1 

Zadania PFRON 1 

Problematyka niepełnosprawności 1 

Lokalne partnerstwo 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
 

Najwięcej, z ogółu osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniach pracuje w 

domach pomocy społecznej. W dalszej kolejności są to: pracownicy ośrodków 

opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków wsparcia. NajniŜszy wskaźnik 

zainteresowania szkoleniami występuje wśród pracowników ośrodków adopcyjno - 

opiekuńczych.  
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Tabela 12. Liczba pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej w województwie podlaskim zgłaszających udział w szkoleniach w 2011 r. 

Rodzaj jednostki 

Liczba 
pracowników 

jednostek 
organizacyjnych 
zainteresowana 

uczestnictwem w 
szkoleniach w 

2011 r. 

Liczba 
pracowników 

jednostek 
organizacyjnych 
zainteresowana 

uczestnictwem w 
szkoleniach w 2011 

r. – w miastach 
grodzkich  

Liczba 
pracowników 
powiatowych 

jednostek 
organizacyjnych 
zainteresowana 
uczestnictwem 
w szkoleniach 

w 2011 r.  
domy pomocy społecznej  444 111 555 
placówki 
specjalistycznego 
poradnictwa, w tym: 

rodzinnego 

20 0 20 

placówki 
opiekuńczo -
wychowawcze  

39 67 106 

ośrodki adopcyjno - 
opiekuńcze 

0 13 13 

ośrodki wsparcia  54 1 55 
ośrodki interwencji 
kryzysowej 

2 42 44 

 

Poddając analizie potrzeby szkoleniowe pracowników domów pomocy 

społecznej na terenie województwa podlaskiego dowiadujemy się, Ŝe istnieje potrzeba 

przeszkolenia 555 pracowników jednostek z następującej tematyki:  

Tabela 13. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW DPS na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Kierunki prowadzenia terapii, wielokierunkowość działań terapeutyczno - 
rehabilitacyjnych w DPS 

204 

Rozwiązania organizacyjne oraz programy terapeutyczne i metody 
aktywizacji mieszkańców DPS dla psychicznie chorych 

190 

Szkolenia z zarządzania 150 

Metody pracy z mieszkańcami DPS, osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie, w tym z zaburzeniami i agresją 

146 

Prawa i obowiązki mieszkańców DPS w świetle obowiązujących przepisów  126 
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Wypalenie zawodowe, stres i asertywność - określenie problemu, sposoby 
przeciwdziałania 

96 

Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS 70 

Opieka nad mieszkańcami DPS 48 

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej 46 

Problemy zdrowotne mieszkańców DPS: identyfikowanie, leczenie, 
zapobieganie 

46 

Metody rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy 46 

Problemy seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie 46 

Praca z osobą przejawiającą zachowania trudne w oparciu o stosowaną 
analizę Behawioralną 

46 

Analiza własnych predyspozycji i ograniczeń w pracy z mieszkańcami DPS 46 

Szkolenia dotyczące nowelizacji Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach 
samorządowych, prawo zamówień publicznych 

46 

Zmiany w podatku od osób fizycznych +VAT 46 

Doskonalenie metod i technik pracy socjalnej z mieszkańcem DPS i jego 
rodziną 

46 

Praca z mieszkańcem uzaleŜnionym od alkoholu - sposoby reagowania w 
wypadku ostrego kryzysu emocjonalnego, społecznego lub fizycznego 

46 

Rozpoznawanie objawów ostrych schorzeń występujących u osób w wieku 
podeszłym 

46 

Rehabilitacja w schorzeniach pulmonologicznych, neurologicznych i narządu 
ruchu 

46 

Grupa wsparcia prowadzona metodą superwizji liniowej dla pracowników 
placówek zajmujących się szeroko rozumianą pomocą drugiemu 
człowiekowi 

46 

Trening umiejętności komunikacyjnych 40 

Aktywizacja osób chorych psychicznie 30 

Sposoby postępowania z trudnym mieszkańcem DPS 30 

Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie i psychicznie 

10 

Przełamywanie izolacji społecznej w DPS - warsztaty dla pracowników 
pierwszego kontaktu 

10 

Opieka nad osobami z choroba Alzhaimera 10 

Praca z osobą w wieku podeszłym 10 

Jak radzić sobie z pacjentem chorym psychicznie  10 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 
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Placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego zgłaszają 

zapotrzebowanie na przeprowadzenie w roku 2011 tylko jednego szkolenia na temat 

metod pracy z mieszkańcami DPS i aktywizacji jego mieszkańców. Szkoleniem 

zainteresowanych jest 20 pracowników. 

Z 339 pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych o zasięgu 

powiatowym - 106 zgłosiło chęć uczestniczenia w szkoleniach o tematyce:  

 

Tabela 14. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Praca z dzieckiem przygotowywanym do adopcji 58 

Finanse, rachunkowość/Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 

Rozwiązywanie konfliktów w zespole 58 

Trening umiejętności wychowawczych 58 

Środki psychoaktywne - jak sobie radzić 58 

Metody pracy z dzieckiem zagroŜonym niedostosowaniem społecznym 58 

Metody niwelowania zachowań agresywnych wśród młodzieŜy 58 

Kadry – BHP i prawo pracy  23 

Prawidłowe sporządzanie bilansu placówki 14 

Zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej 14 

Wypalenie zawodowe 14 

Praca z dzieckiem nadpobudliwym 14 

ZagroŜenia okresu dorastania - uzaleŜnienia, próby samobójcze, 
samookaleczenia, agresja 

14 

Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie 14 

Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania 10 

Prowadzenie dokumentacji wychowanków w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej 

10 

Formy pracy z trudną młodzieŜą 10 

Praca z rodziną wychowanków 10 

Kontrakt socjalny  10 

Terapia pedagogiczna 10 

Opieka nad osobami z choroba Alzhaimera 10 
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Praca z osobą w wieku podeszłym 10 

Jak radzić sobie z pacjentem chorym psychicznie  10 

Planowanie pracy wychowawczej 9 

Szkolenie ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych 9 

Trening zastępowania agresji 4 

Prawo zamówień publicznych 4 

Promowanie zdrowego stylu Ŝycia 4 

Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

 

Z bilansu potrzeb wynika, Ŝe 13 pracowników ośrodków adopcyjno  

– opiekuńczych planuje wziąć udział w następujących szkoleniach:  

 

Tabela 15. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW 
ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZYCH na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Warsztaty psychologiczne/metody pracy z rodziną dysfunkcyjną - szkolenie 
kadry kierowniczej 

7 

Diagnoza i formy pomocy dzieciom autoagresywnym ze skłonnościami 
samobójczymi; 

6 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

 

Pracownicy ośrodków wsparcia zgłaszają potrzebę przeszkolenia  

96 pracowników z tematów dotyczących:  

 

Tabela 16. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW - 
WSPARCIA  na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób: 

Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i 
niepełnosprawnością intelektualną 

24 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym w placówkach/efektywne 
działania personelu w ośrodku w relacji z osobami agresywnymi 

16 

Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi 16 
Oligofrenopedagogika, podnoszenie jakości w artterapii/rozwijanie 
zachowań prospołecznych 

16 
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Warsztat terapii tańcem i ruchem 14 
Przemoc w rodzinie 12 
Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z ich 
rodziną  

12 

Poradnictwo/warsztaty umiejętności społecznych/treningi/terapia 
zajęciowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi 
intelektualnie 

8 

Kurs pierwszej pomocy  8 
Metodyka pracy wg. W. Sherborme, Schizofrenia - omówienie jednostki 
chorobowej 

8 

Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym 8 
Przeciwdziałanie agresji oraz konfliktom wśród osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

6 

Nowe zasady rachunkowości budŜetowej 6 
Wydatki strukturalne 6 
Organizacja i zarządzanie w placówkach pomocy społecznej 1 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej z terenu województwa podlaskiego zgłaszają 

potrzebę przeprowadzenia szkoleń dla 44 pracowników. Problematyka zgłoszonych 

szkoleń dotyczy:  

 

Tabela 17. Tematyka szkoleń wskazana przez PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW - 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  na 2011 r.  

Tematyka szkoleń: 
Liczba 
osób 

Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych 24 

Szkolenia związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 10 

 Seksualne wykorzystywanie dzieci "Zły dok" 5 

Podstawy profesjonalnej pomocy interwencyjnej w róŜnych sytuacjach  
kryzysowych: praca z osobami zagroŜonymi samobójstwem, praca z ofiarami 
katastrof i innych przeŜyć traumatycznych, praca z osobami przeŜywającymi 
Ŝałobę, praca z ofiarami przemocy, praca ze sprawcami przemocy 

3 

Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy 3 

Interwencja kryzysowa - budowanie relacji terapeutycznej 3 

Mediacje rodzinne 2 

* niektóre osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w więcej niŜ w jednym szkoleniu 

 



 

 

 

Największa liczba jednostek powiatowych, a co za tym idzie 

oraz pracownicy jednostek nadzorowanych przez PCPR wol

szkolenia, warsztaty oraz uczestniczy

 

Wykres 6. Formy kształcenia pozaszkolnego w jakich chcieliby uczestniczy
pracownicy jednostek powiatowych w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS

* niektóre osoby z zgłaszały ch
 

Większość PCPR oraz jednostek nadzorowanych
dniowe. 

 

Wykres 7. Preferowana długo
powiatowych w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS

* niektóre osoby z zgłaszały ch
 

0

Konferencje

Seminaria

Wizyty 
studyjne

Szkolenia

Warsztaty

10

0

2

4

6

8

10

12

1-dniowe

ksza liczba jednostek powiatowych, a co za tym idzie 

oraz pracownicy jednostek nadzorowanych przez PCPR wolą dokształca

szkolenia, warsztaty oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych.  

Formy kształcenia pozaszkolnego w jakich chcieliby uczestniczy
jednostek powiatowych w 2011 r. w ramach projektu systemowego ROPS
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IV. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Z powyŜszej analizy wynika, Ŝe w 2011r.: 

• 93 % wszystkich OPS – ów i 100 % powiatowych centrów pomocy rodzinie wyraŜa 

chęć delegowania pracowników na szkolenia,  

• 2 OPS-y chcą objąć szkoleniami 9 wolontariuszy (w 2010 r. 6 OPS-ów planowały 

udział w szkoleniach 39 wolontariuszy); 

• podobnie jak w 2010 r., Ŝaden z PCPR-ów nie wykazał w potrzebach szkoleniowych 

wolontariuszy; 

•  liczba osób deklarujących uczestnictwo w szkoleniach wynosi 941 w OPS (w tym  

9 wolontariuszy) i 66 w PCPR (w 2010 r. było to odpowiednio: 706 osób w OPS - ach, 

w tym 39 wolontariuszy - oraz 68 osób w PCPR); 

• spośród wszystkich osób zatrudnionych w OPS i PCPR największą grupą 

wyraŜającą chęć uczestniczenia w szkoleniach są: pracownicy socjalni (574 osób – 

OPS i 21 osób w PCPR); 

• wśród pracowników jednostek powiatowych nadzorowanych przez PCPR liczba 

pracowników zgłaszających zainteresowanie szkoleniami wynosi 793 osoby  

(najwięcej zgłoszonych to pracownicy domów pomocy społecznych), a w 2010 r. 

liczba ta wynosiła 338 osoby(brakowało liczby osób z DPS z powiatu miasta 

Białystok); 

 

V.  REKOMENDACJE 

 

Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych pracowników ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie zasygnalizowała 

konieczność: 

- tworzenia na poziomie regionalnym moŜliwości podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych kadr pomocy społecznej głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane 

w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji  

w środowiskach lokalnych,  
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- wskazane potrzeby szkoleniowe wśród pracowników instytucji pomocy społecznej, 

szeroko rozumianej tematyki środków unijnych wskazują na konieczność podniesienia 

umiejętności korzystania z narzędzi udostępnianych przez mechanizmy Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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