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Analiza potrzeb szkoleniowych mo

naukowa, skierowana na zbieranie informacji i danych, które słu

kolejnych kroków w procesie szkoleniowym. 

niezwykle istotny proces 

rozwojowi organizacji i tym samym

potrzeby szkoleniowe pracowników

działań rozwojowych nastawionych na podniesienie 

pracowników, oraz usprawnieni

lub wyzwaniami zawodowymi. 

pracownikom są nieodzownym 

personelu danej jednostki

sfery w kwestii wiedzy merytorycznej

systematycznych szkoleń

proces tworzenia programów 

uczestniczyć osoby z danego obszaru obj

podczas prawidłowego procesu doboru tematyki szkole

zapotrzebowania na poziomie

winny być skoncentrowane

kombinacji, zapewniając zarazem

zakresu obowiązków powierzonych na danym stanowisku.

powinien określać działania na poziomie organizacyjnym i indywidualnym. 

Mając na uwadze powy

działający w strukturze Regionalnego O

zbadał potrzeby szkoleniowe

uzyskane w toku przeprowadzonego badania maj

Projektu systemowego Regionalnego O

pn. ,,Bądź Aktywny, Bądź

kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Pri

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upow

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecz

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

WSTĘP 

Analiza potrzeb szkoleniowych moŜe być definiowana jako działalno

naukowa, skierowana na zbieranie informacji i danych, które słu

kolejnych kroków w procesie szkoleniowym. Badanie potrzeb szkoleniowych to

proces identyfikacji deficytowych obszarów wiedzy, słu

i tym samym tworzącym ją ludziom. 

potrzeby szkoleniowe pracowników danego sektora zmierza się

 rozwojowych nastawionych na podniesienie poziomu kompe

oraz usprawnienia ich sposobów radzenia sobie z 

lub wyzwaniami zawodowymi. Kursy specjalistyczne, szkolenia

nieodzownym elementem strategii podnoszenia kwalifikacji

personelu danej jednostki. Ocena potrzeb szkoleniowych składa si

wiedzy merytorycznej, którą moŜna zniwelowa

systematycznych szkoleń tematycznych. Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi 

programów edukacyjnych zamkniętych, w których 

 osoby z danego obszaru objętego przyszłym programem

podczas prawidłowego procesu doboru tematyki szkoleń odgrywa rozpoznanie

na poziomie róŜnych grup odbiorców danej jednostki. Szkolenia 

skoncentrowane na rozwój kapitału ludzkiego w najbardziej optymalnej 

c zarazem rozwój zawodowy pracownikó

zków powierzonych na danym stanowisku. Efektywny model analizy 

 działania na poziomie organizacyjnym i indywidualnym. 

c na uwadze powyŜsze, Zespół Obserwatorium Int

strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

szkoleniowe jednostek pomocy społecznej na 2012

w toku przeprowadzonego badania mają być pomocne przy realizacji 

Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

dź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla 

kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecz

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Projektu systemowego 
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 definiowana jako działalność 

naukowa, skierowana na zbieranie informacji i danych, które słuŜą sformułowaniu 

potrzeb szkoleniowych to 

obszarów wiedzy, słuŜący 

. Poddając analizie 

zmierza się do zaplanowania 

poziomu kompetencji 

 nowymi sytuacjami 

zkolenia organizowane 

elementem strategii podnoszenia kwalifikacji 

Ocena potrzeb szkoleniowych składa się z rozpoznania 

zniwelować za pomocą 

potrzeb szkoleniowych stanowi 

których będą mogły 

tego przyszłym programem. Kluczową rolę 

 odgrywa rozpoznanie 

odbiorców danej jednostki. Szkolenia 

ozwój kapitału ludzkiego w najbardziej optymalnej 

rozwój zawodowy pracowników adekwatny do 

Efektywny model analizy 

 działania na poziomie organizacyjnym i indywidualnym.  

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej 

rodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

na 2012 rok. Informacje 

 pomocne przy realizacji 

odka Polityki Społecznej w Białymstoku 

pecjalistyczne doradztwo dla 

orytetu VII Promocja integracji 

szechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu 

systemowego jest szkolenie 



 

i doradztwo dla pracowników pomocy i integracji społecznej, w tym udzielanie 

wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej 

integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów 

pomocy społecznej, nowych form i nar

i środowiskowego, poprawy systemów zarz

społecznej, a takŜe w zakresie prawidłowego real

instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

Motywacją do przeprowadzenia niniejszego badania

Integracji Społecznej w Białymstoku była ch

pozwalających na skonstruowanie skutecznego ora

szkoleniowego, zawierają

potrzeb edukacyjnych i do

WyraŜamy przekonanie, 

wykorzystane i staną si

kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej w województwie 

podlaskim w 2012 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doradztwo dla pracowników pomocy i integracji społecznej, w tym udzielanie 

wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej 

rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów 

, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego 

poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i i

zakresie prawidłowego realizowania zadań 

integracji społecznej w ramach PO KL. 

 do przeprowadzenia niniejszego badania przez Obserwatorium 

Integracji Społecznej w Białymstoku była chęć dostarczenia rzetelnych

cych na skonstruowanie skutecznego oraz efektywnego programu 

, zawierającego treści, metody, formy szkoleniowe dopasowane do 

trzeb edukacyjnych i doświadczenia danej grupy Beneficjentów. 

rzekonanie, Ŝe prezentowane wyniki bada

ą się praktyczną wskazówką w zakresie doskonalenia 

kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej w województwie 

 

4 

doradztwo dla pracowników pomocy i integracji społecznej, w tym udzielanie 

wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej 

rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów 

dzi wsparcia indywidualnego 

dzania jednostkami pomocy i integracji 

ń przewidzianych dla 

przez Obserwatorium 

rzetelnych informacji 

z efektywnego programu 

ci, metody, formy szkoleniowe dopasowane do 

danej grupy Beneficjentów.  

owane wyniki badań będą szeroko 

 w zakresie doskonalenia 

kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej w województwie 



 

 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego O

w Białymstoku w okresie 

badanie nt. „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy 

społecznej w województwie

pomocy społecznej funkcjonuj

opracowano na podstawie badania ilo

z tym rozpoznaniem obję

tzn. podejmują działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, uzale

na rzecz ochrony zdrowia, osób starszych, na rzecz dzieci i młodzie

rodzinie itp. Badanie 

skierowanego docelowo do

w tym: 118 ośrodków pomocy społecznej, 

rodzinie, 21 domów pomocy społecznej oraz 

wychowawczych.  

Ankieta dotyczyła czterech obszarów tematycznych tj.:

- kursów specjalistycznych

- szkoleń 

- doradztwa 

- wizyt studyjnych

Respondenci badania mieli za zadanie wskazanie tematów

podnoszących kwalifikacje

uczestniczyliby w 2012 roku

grup odbiorców: kadry kierowniczej, merytoryc

Wypełnione kwestionariusze

 

 

 

 

METODOLOGIA BADANIA 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w okresie październik 2011 – styczeń 2012 roku przeprowadziło 

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy 

społecznej w województwie podlaskim”. Diagnozę potrzeb szkoleniowych jednostek 

pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego na rok 2012 

opracowano na podstawie badania ilościowego. Dobór próby był celowy i w zwi

objęto jednostki, które działają w zakresie polityki społecznej 

 działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, uzale

na rzecz ochrony zdrowia, osób starszych, na rzecz dzieci i młodzie

 przeprowadzono przy uŜyciu kwestionariusza 

skierowanego docelowo do następujących jednostek w województwie podlaskim

rodków pomocy społecznej, 14 powiatowych centrów pomocy 

domów pomocy społecznej oraz 17 placówek opieku

Ankieta dotyczyła czterech obszarów tematycznych tj.: 

kursów specjalistycznych 

 

wizyt studyjnych 

Respondenci badania mieli za zadanie wskazanie tematów

cych kwalifikacje (spośród form wyŜej określonych),  w których 

uczestniczyliby w 2012 roku. Kwestionariusz ankiety został skierowany do trzech 

ów: kadry kierowniczej, merytorycznej i pracowników socjalnych. 

Wypełnione kwestionariusze odesłało 100% próby objętej badaniem. 
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rodka Polityki Społecznej 

roku przeprowadziło 

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy 

potrzeb szkoleniowych jednostek 

cych na terenie województwa podlaskiego na rok 2012 

próby był celowy i w związku 

w zakresie polityki społecznej 

 działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, uzaleŜnionych, 

na rzecz ochrony zdrowia, osób starszych, na rzecz dzieci i młodzieŜy, pomocy 

kwestionariusza ankiety 

w województwie podlaskim 

powiatowych centrów pomocy 

placówek opiekuńczo-

Respondenci badania mieli za zadanie wskazanie tematów szkoleń 

w których najchętniej 

onariusz ankiety został skierowany do trzech 

znej i pracowników socjalnych. 

tej badaniem.  



 

ROZDZIAŁ I. 
PRACOWNIKÓW

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

 

 

Jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest organizacja kursów 

specjalistycznych. Spośród 201 osób kadry kierowniczej zatrudnionej w 

pomocy społecznej na terenie województw

uczestnictwa w jakichkolwiek kursach.

podnosić swoje kwalifikacje za

Z uzyskanych informacji zbiorcz

kierowniczej zgłasza ch

wskazywana forma kursu. 

aprobatę, by uczestniczyć w

 

Wykres  1. Odsetek 
w poszczególnych kursach specjalistycznych

  

Trening Zastępowania Agresji I stopnia

Trening Zastępowania Agresji II stopnia

Trening interpersonalny

Terapia skoncentrowana na rozwi

ROZDZIAŁ I. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

1.1. KURSY SPECJALISTYCZNE 

 z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest organizacja kursów 

ród 201 osób kadry kierowniczej zatrudnionej w 

połecznej na terenie województwa podlaskiego większo

uczestnictwa w jakichkolwiek kursach. Odnotowano 157 wskazań przez osoby chc

 swoje kwalifikacje za pomocą kursów w 2012 roku. 

Z uzyskanych informacji zbiorczych dowiadujemy si

zgłasza chęć uczestnictwa w superwizjach - 

wskazywana forma kursu. 18% respondentów (kierowników i dyrektorów) 

ć w kursie dotyczącym mediacji.  

Odsetek kadry kierowniczej deklarującej chęć uczestnictwa 
poszczególnych kursach specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne 

9%

6%

13%

15%

0% 5% 10% 15%

powania Agresji I stopnia

powania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny

Superwizja

Trening interpersonalny

Mediacje

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
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POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest organizacja kursów 

ród 201 osób kadry kierowniczej zatrudnionej w ośrodkach 

kszość deklaruje chęć 

Odnotowano 157 wskazań przez osoby chcące 

ych dowiadujemy się, iŜ 22% kadry 

 jest to najczęściej 

18% respondentów (kierowników i dyrektorów) wyraŜa 

ęć uczestnictwa 
poszczególnych kursach specjalistycznych 

 

17%

22%

13%

18%

15%

20% 25%



 

 Prawie co szósty kierownik/dyrektor chciałby uczestniczy

specjalistycznych nt. ,,Asystent rodziny”.

 Respondenci zostali zapytani w badaniu o to, jakie inne tematy kursów 

specjalistycznych winny by

okazała się być ,,Seksualno

jednostki wskazywały równie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

i płace”, ,,Praca z osobami stosuj

 

 Spośród 887 pracowników meryto

w województwie podlaskim

kursów specjalistycznych.  Poni

najchętniej w 2012 roku uczestniczyliby w kursach nt. ,,Asystent rodziny”. 

 

Wykres  2. Odsetek 
w poszczególnych kursach specjalistycznych

 

 Co piąty ankietowany ch

siódmy w kursach nt. ,,Terapia skoncentrowana na rozwi

w osobie pracowników merytorycznych wskazali równie

Trening Zastępowania Agresji I stopnia

Trening Zastępowania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny

Trening interpersonalny

Terapia skoncentrowana na rozwi

Prawie co szósty kierownik/dyrektor chciałby uczestniczy

,,Asystent rodziny”. 

Respondenci zostali zapytani w badaniu o to, jakie inne tematy kursów 

specjalistycznych winny być zorganizowane. Najczęściej wskazywan

eksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 

ki wskazywały równieŜ: ,,Stres i wypalenie zawodowe

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ,,Kurs dla trenerów oddziaływa

edukacyjnych dla sprawców przemocy”, ,,Rachunkowo

Praca z osobami stosującymi przemoc metodą DULUTH”

ród 887 pracowników merytorycznych zatrudnionych w OPS

województwie podlaskim odnotowano 132 wskazania poszczególnych

specjalistycznych.  PoniŜszy wykres wskazuje, Ŝe pracownicy merytoryczni 

uczestniczyliby w kursach nt. ,,Asystent rodziny”. 

. Odsetek kadry merytorycznej deklarującej chęć uczestnictwa 
poszczególnych kursach specjalistycznych

 

Źródło: opracowanie własne 

ankietowany chce uczestniczyć w ,,Superwizji”, natomiast prawie co 

siódmy w kursach nt. ,,Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”.

osobie pracowników merytorycznych wskazali równieŜ w badaniu tematy inne 

0% 10% 20%

powania Agresji I stopnia

powania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny

Superwizja

Trening interpersonalny

Mediacje

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

12%

8%

7%

11%

15%
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Prawie co szósty kierownik/dyrektor chciałby uczestniczyć w zajęciach 

Respondenci zostali zapytani w badaniu o to, jakie inne tematy kursów 

ciej wskazywaną tematyką 

intelektualnie ”. Pojedyncze 

ypalenie zawodowe”, ,,Studium 

Kurs dla trenerów oddziaływań 

Rachunkowość w OPS”, ,,Kadry 

”.  

rycznych zatrudnionych w OPS  

wskazania poszczególnych tematów 

e pracownicy merytoryczni 

uczestniczyliby w kursach nt. ,,Asystent rodziny”.  

ęć uczestnictwa 
poszczególnych kursach specjalistycznych 

 

”, natomiast prawie co 

zaniach”. Respondenci 

 w badaniu tematy inne 

20% 30%

27%

20%



 

niŜeli stricte określone 

w przedmiocie kursów specjalistycznych pracownicy kadry merytorycznej 

wymieniali: ,,Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, ,,

zawodowe”, ,,Sposoby ra

Sporadycznie zgłaszano ch

stosującymi przemoc metod

przemocy w rodzinie”. 

 Na terenie województwa podlaskiego zatrudnionych j

socjalnych w przypadku których widoczne jest znaczne zapotrzebowanie na 

organizację kursów specjalistycznych. 

 

Wykres  3. Odsetek pracowników socjalnych
w poszczególnych kursach 

 

 Dane procentowe z powy

frekwencja podczas kursów

socjalnym dotyczyć będzie nast

,,Mediacje”, ,,Superwizja”. 

specjalistycznych będących w zapotrzebowaniu

Wytypowania dokonało około 3% 

poŜądane okazały się być kursy nt.: 

Trening Zastępowania Agresji I stopnia

Trening Zastępowania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny

Superwizja

Trening interpersonalny

Terapia skoncentrowana na rozwi

 w ankiecie.  Najczęściej zgłaszane zapotrzebowanie 

przedmiocie kursów specjalistycznych pracownicy kadry merytorycznej 

ść osób niepełnosprawnych intelektualnie”, ,,

,,Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją

Sporadycznie zgłaszano chęć uczestnictwa w kursach nt.: 

cymi przemoc metodą DULUTH”, ,,II stopień studium przeciwdziałania 

Na terenie województwa podlaskiego zatrudnionych jest 609 

w przypadku których widoczne jest znaczne zapotrzebowanie na 

specjalistycznych.  

pracowników socjalnych deklarujących ch
poszczególnych kursach specjalistycznych

 

Źródło: opracowanie własne 

Dane procentowe z powyŜszego wykresu wskazują na fakt, 

podczas kursów specjalistycznych organizowanych pracownikom 

ędzie następującej tematyki: ,,Trening 

”. W ankiecie poproszono o wskazanie tematyki kursów 

ących w zapotrzebowaniu pracowników socjalnych. 

około 3% z nich. Spośród wszystkich wskaza

ć kursy nt.: ,,Niebieska Karta” oraz ,,Specjalizacja I

0% 5% 10% 15%

powania Agresji I stopnia

powania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny

Superwizja

Trening interpersonalny

Mediacje

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

10%

8%

13%

14%
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zgłaszane zapotrzebowanie 

przedmiocie kursów specjalistycznych pracownicy kadry merytorycznej 

 osób niepełnosprawnych intelektualnie”, ,,Stres i wypalenie 

pulacją podopiecznych”. 

: ,,Praca z osobami 

ium przeciwdziałania 

est 609 pracowników 

w przypadku których widoczne jest znaczne zapotrzebowanie na 

chęć uczestnictwa 
specjalistycznych 

 

 na fakt, Ŝe najwyŜsza 

specjalistycznych organizowanych pracownikom 

yki: ,,Trening interpersonalny”, 

W ankiecie poproszono o wskazanie tematyki kursów 

pracowników socjalnych. 

ród wszystkich wskazań najbardziej 

oraz ,,Specjalizacja I stopnia”. 

15% 20%

13%

18%

19%

18%

14%



 

  

 Szkolenia są nieodzownym elementem dopra

i kwalifikacji. Zasadnym jest dokonanie przede

potrzeb szkoleniowych, a co za tym idzie jego głównych wymiarów. 

 Beneficjenci badania zatrudnieni na stanowiskach 

i dyrektorskich wykazali, i

wprowadzonej ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zast

zainteresowana szkoleniem z tego zakresu. Najmniej kadry kierowniczej chciałoby si

szkolić z ,,Metody pracy z wychowankiem placówki” oraz ,,Pracownik socjalny jako 

interwent kryzysowy” -1% wskaza

kadrę kierowniczą ops obrazuje wykres 4. 

 

Wykres  4.Odsetek 

Praca z osobami stosującymi

Jak skutecznietworzy

Praca z osobą zaburzoną psychicznie

Praca zdzieckiem

Kontrakt

Ustawa o wspieraniurodzin

Praca z rodzicami dzieciprzebywają
opiekuńczo-wychowawczej

Sposoby negocjacji i radzenia
psychomanipulacją klientów

Archiwum zakładowe irzeczowy

Praca socjalna zosobami

Pracownik socjalny, jakointerwent

Interwencja kryzysowa- podstawy
pomocy

Praca z osobą doznająca
przewodniczących LZI

Metody pracy zwychowankiem

1.2. SZKOLENIA 

 nieodzownym elementem dopracowania własnych umiej

kwalifikacji. Zasadnym jest dokonanie przede wszystkim konceptualizacji zakresu 

potrzeb szkoleniowych, a co za tym idzie jego głównych wymiarów. 

Beneficjenci badania zatrudnieni na stanowiskach 

wykazali, iŜ najczęściej uczestniczyliby w szkoleniach 

ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. Co piata osoba jest 

zainteresowana szkoleniem z tego zakresu. Najmniej kadry kierowniczej chciałoby si

,,Metody pracy z wychowankiem placówki” oraz ,,Pracownik socjalny jako 

1% wskazań. Pełne zestawienie preferowanych szkole

ops obrazuje wykres 4.  

Odsetek kadry kierowniczej deklarującej chęć uczestnictwa 
w szkoleniach 

 

Źródło: opracowanie własne 

0% 5% 10%

przemoc w rodzinie

tworzyć grupy wsparcia

psychiczniei jej rodziną

dzieckiemi osobą agresywną

socjalny w praktyce

rodzini pieczy zastępczej

przebywających w placówce

radzenia sobie z

rzeczowywykaz akt

osobamibezdomnymi

interwentkryzysowy

podstawy profesjonalnej

przemocy dla

wychowankiemplacówki

8%

9%

5%

6%

5%

2%

11%

3%

1%

4%

1%
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cowania własnych umiejętności 

wszystkim konceptualizacji zakresu 

potrzeb szkoleniowych, a co za tym idzie jego głównych wymiarów.  

Beneficjenci badania zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 

ciej uczestniczyliby w szkoleniach z nowo 

pczej. Co piata osoba jest 

zainteresowana szkoleniem z tego zakresu. Najmniej kadry kierowniczej chciałoby się 

,,Metody pracy z wychowankiem placówki” oraz ,,Pracownik socjalny jako 

preferowanych szkoleń przez 

ęć uczestnictwa 

 

15% 20%

19%

11%

13%

13%



 

 Z analizy formularzy ank

uzupełnionych przez pracowników merytorycznych

większość ankietowanych

uczestnictwa w szkoleniach nt. ,,Archiwum zakładowe i

Natomiast prawie co szósty respondent omawianej grupy badawczej zai

jest szkoleniem nt. ,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

klientów” (Wykres 5).  

 

Wykres  5. Odsetek 

 Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem bo zaledwie 1% ciesz

szkolenia o następującej tematyce: ,,Praca z ro

w placówce opiekuńczo-wychowawczej”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, 

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Jak skutecznie tworzy

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodzin

Praca z dzieckiem i osob

Kontrakt socjalny w praktyce

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

Praca z rodzicami dzieci przebywaj
placówce opiekuńczo

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacj

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy

Interwencja kryzysowa-podstawy profesjonalnej 
pomocy

Praca z osobą doznaj
przewodniczą

Metody pracy z wychowankiem placówki

 
formularzy ankiet dotyczących zapotrzebowani

pracowników merytorycznych wynika

 ankietowanych stanowiąca 18% badanej populacji

iach nt. ,,Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt”. 

Natomiast prawie co szósty respondent omawianej grupy badawczej zai

,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

. Odsetek kadry merytorycznej deklarującej chęć uczestnictwa 
w szkoleniach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem bo zaledwie 1% ciesz

cej tematyce: ,,Praca z rodzicami dzieci przebywaj

wychowawczej”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, 

4%

8%

3%

8%

1%

1%

1%

3%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10%12%

cymi przemoc w rodzinie

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia

 psychicznie i jej rodziną

Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Kontrakt socjalny w praktyce

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej

Praca z rodzicami dzieci przebywających w 
-wychowawczej

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacją klientów

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy

podstawy profesjonalnej 

 doznająca przemocy dla 
przewodniczących LZI

Metody pracy z wychowankiem placówki
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cych zapotrzebowania na szkolenia 

wynika, iŜ zdecydowana 

ca 18% badanej populacji wyraŜa chęć 

rzeczowy wykaz akt”. 

Natomiast prawie co szósty respondent omawianej grupy badawczej zainteresowany 

,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 

ęć uczestnictwa 

 

Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem bo zaledwie 1% cieszą się 

dzicami dzieci przebywających 

wychowawczej”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, 

12%

12%

16%

18%

12%

12%14% 16% 18% 20%



 

,,Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” oraz ,,Metod

z wychowankiem placówki”.

Jedno z pytań otwartych postawionych 

literalnego wskazania najbardziej p

uzyskano 36 wskazań. Respondenci

uznali szkolenie nt. ,, Windykacja funduszu alimentacyjnego

klientem” za najbardziej po

 Analiza danych zebranych

socjalnych na szkolenia specjalistyczne

szkoleniowe pracowników socjalnych 

dowiadujemy się, Ŝe najcz

negocjacji i radzenia sobie z

najwięcej bo aŜ 192 odnotowano 

naleŜy jednoznacznie stwierdzi

,,Metody pracy z wychowankiem placówki”.

 

Wykres  6. Odsetek pracowników socjalnych

Praca z osobami stosującymi przemoc

Jak skutecznietworzy

Praca z osobą zaburzoną psychicznie

Praca z dzieckiem

Kontraktsocjalny

Ustawa o wspieraniu rodzin

Praca z rodzicami dzieciprzebywają

Sposoby negocjacji i radzenia

Archiwum zakładowe irzeczowy

Praca socjalna zosobami

Pracownik socjalny, jakointerwent

Interwencja kryzysowa- podstawy

Praca z osobą doznająca

Metody pracy zwychowankiem

,,Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” oraz ,,Metod

wychowankiem placówki”. 

 otwartych postawionych kadrze merytorycznej

najbardziej poŜądanego tematu szkolenia

Respondenci, którzy dokonali jakiegokolwiek w

Windykacja funduszu alimentacyjnego” oraz 

a najbardziej poŜądane.   

zebranych dowodzi, Ŝe zapotrzebowanie 

specjalistyczne jest bardzo duŜe. Poddają

pracowników socjalnych na terenie województwa

najczęściej respondenci uczestniczyliby w szkoleniu nt. ,,Sposoby 

zenia sobie z psychomanipulacją klientów”. Spoś

192 odnotowano na w/w temat. Analizując odpowiedzi

stwierdzić, iŜ najrzadziej typowaną tematyk

,,Metody pracy z wychowankiem placówki”. 

pracowników socjalnych deklarujących ch
w szkoleniach 

Źródło: opracowanie własne 
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6%
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1%
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rzeczowywykaz akt
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podstawy profesjonalnej…
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,,Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy” oraz ,,Metody pracy 

kadrze merytorycznej dotyczyło 

szkolenia. W odpowiedzi 

, którzy dokonali jakiegokolwiek wytypowania 

” oraz  ,,Praca z trudnym 

e zapotrzebowanie pracowników 

Poddając analizie potrzeby 

na terenie województwa podlaskiego  

uczestniczyliby w szkoleniu nt. ,,Sposoby 

”. Spośród 1178 wskazań 

c odpowiedzi respondentów 

 tematyką szkolenia były 

cych chęć uczestnictwa 

 

13%

14%

16%

12% 14% 16% 18%



 

PowyŜszy wykres 

zainteresowaniem wśród 

podlaskiego.  

Istotnym aspektem badania skierowanym do pracowników socjalnych było

m.in. poznanie odpowiedzi na nast

tematycznymi szkoleń 

przedstawia wskazania dokonane przez pracowników socjalnych w przedmiocie 

szkoleń tematycznych. 

 

Tabela 1. Inne tematy szkole
chcieliby uczestniczy

 

 Realizacja i rozlicznie projektów systemowych z 
EFS 

 Jak unikać kosztów niekwalifikowalnych w 
projektach systemowych z EFS 

 Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w pomocy 
społecznej podopiecznym 

 Pracownik socjalny jako organizator społeczno
lokalnej 

 Praca metodą

 Kontrola zarz

 Zmiany w przepisach w ops, praktyczne 
omówienie w 

 System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych 

 Sposób przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego

 Praca z rodzin
bezradności 

 Zmiany w pomocy społecznej 

 KPA 
               

                   

 

Pracownicy socjalni uczestnicz

tematyczne pn. ,,Praca metod

społeczności lokalnej” są przez nich najbardziej po

 

 

szy wykres ilustruje szkolenia cieszące si

ród pracowników socjalnych na terenie województwa 

aspektem badania skierowanym do pracowników socjalnych było

poznanie odpowiedzi na następujące pytanie: ,,Jakimi innymi obszarami 

 byłaby/byłby Pan/Pani zainteresowany/a?”.

nia dokonane przez pracowników socjalnych w przedmiocie 

. Inne tematy szkoleń określone przez pracowników socjalnych
chcieliby uczestniczyć w 2012 roku  

Tematyka szkoleń 
pracowników 

socjalnych 
uczestniczy
w

Realizacja i rozlicznie projektów systemowych z 

 kosztów niekwalifikowalnych w 
projektach systemowych z EFS  

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w pomocy 
społecznej podopiecznym  

Pracownik socjalny jako organizator społeczności 

Praca metodą CAL 

Kontrola zarządcza 

Zmiany w przepisach w ops, praktyczne 
omówienie w ops 

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych  

Sposób przeprowadzania wywiadu 
rodowiskowego 

Praca z rodziną w której występuje problem 
 

Zmiany w pomocy społecznej  

               

                  Źródło: opracowanie własne 

Pracownicy socjalni uczestniczący w badaniu najczęściej wskazali, i

tematyczne pn. ,,Praca metodą CAL” oraz ,,Pracownik socjalny jako orga

ą przez nich najbardziej poŜądane.  

12 

ce się największym 

na terenie województwa 

aspektem badania skierowanym do pracowników socjalnych było 

,,Jakimi innymi obszarami 

byłby Pan/Pani zainteresowany/a?”. Tabela 1. 

nia dokonane przez pracowników socjalnych w przedmiocie 

pracowników socjalnych w których 

Liczba 
pracowników 

socjalnych chcących 
uczestniczyć 
w szkoleniu 

2 

2 

2 

12 

12 
2 

3 

1 

2 

1 

6 
8 

ciej wskazali, iŜ szkolenia 

 CAL” oraz ,,Pracownik socjalny jako organizator 



 

 
Inną formą udzielania pomocy pracownikom 

jest wsparcie merytoryczne 

ROPS wynikającym z 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla k

uzyskano na przestrzeni minionych lat informacj

doradztwa najczęściej oscyluje wokół 

���� Opracowanie i aktualizowanie 

społecznych i innych programów realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

���� Świadczenia rodzinne

���� W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych

 
Wśród pracowników

podlaskim największa część

rodzinne”, co prezentuje poni

 

Wykres  7. Odsetek pracowników
województwa podlaskiego zainteresowanych okre

Opracowanie i aktualizowanie strategii 
rozwiązywania problemów społecznych 

i innych programów realizowanych 
przez jst

Świadczenia rodzinne

W zakresie Lokalnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych

1.3. DORADZTWO 

 udzielania pomocy pracownikom jednostek pomocy 

merytoryczne w postaci doradztwa. W związku 

 realizacji Projektu ,,Bądź Aktywny, 

oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

uzyskano na przestrzeni minionych lat informacje, iŜ tematyka

oscyluje wokół następujących modułów tematycznych tj.: 

Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów

społecznych i innych programów realizowanych przez jednostki 

du terytorialnego; 

wiadczenia rodzinne; 

W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. 

racowników ośrodków pomocy społecznej 

część wskazuje potrzebę doradztwa o tematyce ,,

, co prezentuje poniŜszy wykres.  

Odsetek pracowników ośrodków pomocy społecznej
województwa podlaskiego zainteresowanych określoną tematyk

Źródło: opracowanie własne 

0%
20%

40%

Opracowanie i aktualizowanie strategii 
zywania problemów społecznych 

i innych programów realizowanych 
przez jst

wiadczenia rodzinne

W zakresie Lokalnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych

25%

41%

31%
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jednostek pomocy społecznej 

zku z doświadczeniem 

 Aktywny, Bądź Najlepszy –

r instytucji pomocy społecznej”,   

tematyka specjalistycznego 

modułów tematycznych tj.:  

zywania problemów 

społecznych i innych programów realizowanych przez jednostki 

 

 w województwie 

 doradztwa o tematyce ,,świadczenia 

połecznej z terenu 
 tematyką doradztwa 

 
60%

41%



 

Respondenci sprecyzowali równie

doradztwa, inne niŜ enumeratywnie wskazane w kwestionariuszu 

PoniŜej przedstawiamy tematyk

ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

w 2012 roku. 

Tabela 2. Tematyka doradztwa samodzielnie okre
ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 

 
 

postepowanie wobec dłu
świadczenia z funduszu alimentacyjnego

stypendia, dodatki mieszkaniowe

zamówienia publiczne, finansowanie zada

sprawozdawczo

post

platforma elektroniczna ,,ePuaP"

zmiany w kpa, ustawie o pomocy społecznej 

Respondenci sprecyzowali równieŜ obszary bloków tematycznych z zakresu 

 enumeratywnie wskazane w kwestionariuszu 

ej przedstawiamy tematykę doradztwa określoną przez

rodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 

. Tematyka doradztwa samodzielnie określona przez 
rodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

Źródło: opracowanie własne 

postepowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych, 
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

KPA

stypendia, dodatki mieszkaniowe

zamówienia publiczne, finansowanie zadań dot. 
pieczy zastępczej

sprawozdawczość z funduszu alimentacyjnego 
świadczeń rodzinnych

fundusz alimentacyjny

księgowość i kadry

fundusze alimentacyjne

postępowanie wobec dłuŜników

platforma elektroniczna ,,ePuaP"

zmiany w kpa, ustawie o pomocy społecznej 

sprawy księgowe

pomoc społeczna
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 obszary bloków tematycznych z zakresu 

 enumeratywnie wskazane w kwestionariuszu ankiety.  

 przez pracowników 

rodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do realizacji 

lona przez pracowników 
rodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego 

 



 

  

Ostatnim przedmiotem poddanym analizie potrzeb szkoleniowych w

pracowników jednostek pomocy społecznej były wizyty studyjne. Badania 

ewaluacyjne potwierdzają

zgłębianie wiedzy na temat dobrych prakt

 

Tabela 3. Liczba wskaza
województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w wizytach studyjnych

 

Tematyka wizyt studyjnych

Środowiskowa praca socjalna/programy aktywno

Ekonomia społeczna w praktyce

Partnerstwa lokalne

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagro
wykluczeniem społecznym/programy wychodzenia 

z bezdomno

System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza
opiekuńczo-wychowawczej/usamodzielnienie 

wychowanków
Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz 
dziennych placówek opieku

Realizacja projektów współfinansowanych ze 

Wioski tematyczne

- Szkolenie dla ś
- Sprawy ksi

- Standardy pracy i funkcjonowanie domów
pomocy społecznej

- Rozwiązania problemu uzale
programy wychodzenia z nałogu

1.4. WIZTYTY STUDYJNE 

Ostatnim przedmiotem poddanym analizie potrzeb szkoleniowych w

pracowników jednostek pomocy społecznej były wizyty studyjne. Badania 

ewaluacyjne potwierdzają duŜe zainteresowanie tą formą edukacji maj

bianie wiedzy na temat dobrych praktyk.  

 
Liczba wskazań  kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej

województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w wizytach studyjnych

 
Źródło: opracowanie własne 

Tematyka wizyt studyjnych 

Liczba osób chc
uczestniczy

szkoleniu
Kadra 

kierownicza

rodowiskowa praca socjalna/programy aktywności 
lokalnej 

 
24 

Ekonomia społeczna w praktyce 
 

16 
Partnerstwa lokalne 20 

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO 
 
9 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych 
ołecznym/programy wychodzenia 

bezdomności 

 
22 

System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 
 

25 
Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy 

wychowawczej/usamodzielnienie 
wychowanków 

 
28 

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz 
dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 
8 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
UE 

 
44 

Wioski tematyczne 
 

10 
Inne: 

Szkolenie dla świadczeń rodzinnych 
Sprawy księgowe 

Standardy pracy i funkcjonowanie domów 
pomocy społecznej 
zania problemu uzaleŜnień – 

programy wychodzenia z nałogu 

 
0 
0 
1 
 
1 

15 

Ostatnim przedmiotem poddanym analizie potrzeb szkoleniowych wśród 

pracowników jednostek pomocy społecznej były wizyty studyjne. Badania 

 edukacji mającą na celu 

rodków pomocy społecznej 
województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w wizytach studyjnych 

Liczba osób chcących 
uczestniczyć w 

szkoleniu 

kierownicza 
Kadra 

merytoryczna 

 
48 
 

11 
12 
 

15 

 
21 

 
39 

 
28 

 
5 
 

49 
 

18 

 
2 
1 
10 
 
0 



 

 

Kadra kierownicza

studyjnych nt. ,,Realizacja projektów współfinansowanych ze 

,,Opieka nad dzieckiem/piecza

usamodzielnienie wychowanków”

wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych”, ,,

Programy aktywności lokalnej”. 

Spośród wskazań dokonanych przez 

równieŜ ulokowały się wizyty studyjne dotycz

dotyczące środowiskowej pracy socjalnej.

udziału w wyjazdach szkoleniowych, których motywem przewodnim b

wsparcia osób starszych i 

pracy z wychowankami placówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra kierownicza zgłosiła, Ŝe najczęściej chciałaby uczestniczy

studyjnych nt. ,,Realizacja projektów współfinansowanych ze ś

piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo

usamodzielnienie wychowanków”. W dalszej kolejności wymieniano: ,,System 

rszych i niepełnosprawnych”, ,,Środowiskowa praca

ci lokalnej”.  

 dokonanych przez kadrę merytoryczną na pierwszym miejscu 

 wizyty studyjne dotyczące realizacji projektów unijnych oraz 

rodowiskowej pracy socjalnej. Pracownicy OPS deklaruj

udziału w wyjazdach szkoleniowych, których motywem przewodnim b

 niepełnosprawnych, tudzieŜ opieka nad dzieckiem i

pracy z wychowankami placówek.   

16 

ciej chciałaby uczestniczyć w wizytach 

studyjnych nt. ,,Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE” oraz 

ńczo-wychowawczej/ 

ci wymieniano: ,,System 

rodowiskowa praca socjalna/ 

na pierwszym miejscu 

projektów unijnych oraz 

S deklarują ponadto chęć 

udziału w wyjazdach szkoleniowych, których motywem przewodnim będzie system 

 opieka nad dzieckiem i metody 



 

ROZDZIAŁ II
PRACOWNIKÓW 

W WOJWÓDZTWIE PODLASKIM

 

Kwestionariusz ankietowy adresowany

społecznej z terenu województwa podlaskiego 

szkoleniowych w określonych obszarach

rozwoju wiedzy i umieję

szkoleniowych nastąpiło spo

kwalifikacji tj.: kursów specjalistycznych, szkole

studyjnych. W kaŜdym

szczegółowa, a respondenci dodatkowo mogli okre

interesującego ich tematu 

Zestawienie odpowiedzi respondentów 

prezentowanym materiale zgodnie z chronologi

w przedmiocie zapotrzebowania na:

wizyty studyjne.  

 

 

Analiza wyników badania obejmuje

pracowników kadry kierowniczej, 

socjalnych.  Istotnym podkre

merytoryczna oraz pracownicy socjalni 

województwa podlaskiego 

specjalistycznym o tematyce

Społecznej w Białymstoku. Zainteresowanie

specjalistycznych z podziałem 

tabelarycznej – Tabela 3.  

 

 

 

I. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

WOJWÓDZTWIE PODLASKIM 

ankietowy adresowany do pracowników domów pomocy 

z terenu województwa podlaskiego umoŜliwił zidentyfikowanie luk 

ślonych obszarach edukacyjnych oraz wskazanie kierunków 

ejętności uczestników szkolenia. Sprecyzowanie deficytów 

piło spośród czterech określonych form podno

kwalifikacji tj.: kursów specjalistycznych, szkoleń, doradztwa oraz wizyt

dym modelu edukacyjnym wymieniona została tematyka 

respondenci dodatkowo mogli określić treść wi

u spośród 4 stricte określonych form.  

Zestawienie odpowiedzi respondentów zobrazowane 

prezentowanym materiale zgodnie z chronologią pytań postawionyc

przedmiocie zapotrzebowania na:  kursy specjalistyczne, szkolenia, doradztw

1.1 KURSY SPECJALISTYCZNE 

naliza wyników badania obejmuje 93 desygnacje (wskazanie, naznaczenie)

kadry kierowniczej, 404 kadry merytorycznej oraz 50 pracowników 

podkreślenia wydaje się być fakt, iŜ kadra kierownicza, 

merytoryczna oraz pracownicy socjalni domów pomocy społecznej na terenie 

województwa podlaskiego zgłaszają potrzebę uczestnictwa w 

ematyce zaproponowanej przez Regionalny O

Społecznej w Białymstoku. Zainteresowanie poszczególną tematyk

podziałem kadry pracowniczej przedstawiono poni

 

17 

. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

pracowników domów pomocy 

zidentyfikowanie luk 

oraz wskazanie kierunków 

Sprecyzowanie deficytów 

lonych form podnoszenia 

, doradztwa oraz wizyt 

wymieniona została tematyka 

ść więcej niŜ jednego 

 zostało w poniŜej 

postawionych w ankiecie 

kursy specjalistyczne, szkolenia, doradztwo, 

(wskazanie, naznaczenie)  

404 kadry merytorycznej oraz 50 pracowników 

Ŝ kadra kierownicza, 

domów pomocy społecznej na terenie 

 uczestnictwa w kaŜdym kursie 

przez Regionalny Ośrodek Polityki 

ą tematyką kursów 

dstawiono poniŜej w formie 



 

Tabela 4. Liczba pracowników 
podlaskiego deklaruj

TEMATYKA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

Trening Zastępowania Agresji I stopnia

Trening Zastępowania Agresji II stopnia

Asystent rodzinny 

Superwizje 

Trening interpersonalny 

Mediacje 

Terapia skoncentrowana na rozwi

Inne wskazane przez pracowników DPS:
 

-Seksualność osób niepełnosprawnych i
psychicznie 
 
-Wywieranie wpływu na ludzi w DPS dla 
psychicznie chorych
 
-Stres i wypalenie zawodowe
 
-Prawa i obowiązki mieszka

 

 

 

 

 

 

 

 

pracowników domów pomocy społecznej z terenu województwa 
deklarujących chęć uczestnictwa w kursach specjalistycznych  

 
 

MATYKA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH 

Liczba osób 
uczestniczy

Kadra 
kierownicza

powania Agresji I stopnia 19 

powania Agresji II stopnia 16 

1 

14 

 16 

20 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 7 

Inne wskazane przez pracowników DPS: 

 osób niepełnosprawnych i chorych 

Wywieranie wpływu na ludzi w DPS dla 
psychicznie chorych 

Stres i wypalenie zawodowe 

zki mieszkańców DPS 

 
 

0 
 
 

3 
 
 

1 
 

6 
 

 

Źródło: opracowanie własne 
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z terenu województwa 
w kursach specjalistycznych   

Liczba osób chcących 
uczestniczyć w szkoleniu 

kierownicza 
Kadra 

merytoryczna 
Pracownicy  

socjalni 

95 16 

90 14 

5 1 

23 3 

96 16 

57 11 

38 7 

 
 

17 
 
 

10 
 
 

17 
 

12 
 

 
 

0 
 
 

4 
 
 

0 
 

0         
 



 

 

Analiza wyników badania obejmuje odpowiedzi

pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. 

pracownicy socjalni, jak i kadra 

najczęściej uczestniczyłaby w szkoleniach nt.:

z psychomanipulacją klientów”

zainteresowania tematyką

41%, wśród merytorycznej ukształtował si

pracowników socjalnych 20

chce takŜe uczestniczyć w szkoleniach dotycz

psychicznie. Wśród pracowników socjalnych odnotowuje si

tematem: ,,Pracownik socjalny jako interwe

Respondentów zapytano tak

która nie była wymieniona w poszczególnych obszarach. 

przez kadrę pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa 

podlaskiego tematy szkole

 

 

Tabela 5. Tematyka szkole
pracowników domów pomocy społecznej 

Tematyka szkole

Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacj
podopiecznych

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
Prawa i obowiązków mieszka

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz 
inwestycje jednostek samorz
zmianach przepisów rozporz

Wydatki strukturalne  w sektorze publicznym , zmiany 
w opisie kodów , sprawozdawczo

Rachunkowość budŜetowa w 
publicznych

Mieszkańcy DPS chorzy psychicznie
Kadry 2012

Podatek osobowy od osób fizycznych
śywienie ludzi starszych

1.2 SZKOLENIA 

Analiza wyników badania obejmuje odpowiedzi pracowników z 

pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Zarówno k

kadra merytoryczna zatrudniona w placówkach 

ciej uczestniczyłaby w szkoleniach nt.: ,,Sposoby negocjacji i ra

 klientów”. W przypadku kadry kierowniczej odsetek 

zainteresowania tematyką negocjacji i sposobów radzenia sobie z klientem wynosił 

ród merytorycznej ukształtował się na poziomie 17%,

pracowników socjalnych 20%. Podkreślić naleŜy, Ŝe kadra kierownicza i merytoryczna 

ć w szkoleniach dotyczących pracy z osobami zaburzonymi 

ród pracowników socjalnych odnotowuje się du

tematem: ,,Pracownik socjalny jako interwenient kryzysowy”.  

Respondentów zapytano takŜe o tematykę szkoleń budzących

która nie była wymieniona w poszczególnych obszarach. Najczęś

 pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa 

maty szkoleń zostały przedstawione  w tabeli poniŜej. 

Tematyka szkoleń wskazana  do realizacji w 2012 roku 
domów pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego 

Tematyka szkoleń 
Liczba osób chc

w

Kadra 
kierownicza merytoryczna

dzenia sobie z psychomanipulacją 
podopiecznych 

0 

 osób niepełnosprawnych intelektualnie 6 
ązków mieszkańców DPS 6 
ści niematerialne i prawne oraz 

inwestycje jednostek samorządu terytorialnego po 
zmianach przepisów rozporządzenia w 2011 roku 

1 

Wydatki strukturalne  w sektorze publicznym , zmiany 
w opisie kodów , sprawozdawczość 

1 

etowa w świetle ustawy o finansach 
publicznych 

0 

cy DPS chorzy psychicznie 2 

Kadry 2012 2 

Podatek osobowy od osób fizycznych 2 

ywienie ludzi starszych 2 

19 

pracowników z 21 domów 

Zarówno kadra kierownicza, 

zatrudniona w placówkach w 2012 roku 

,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie 

. W przypadku kadry kierowniczej odsetek 

sposobów radzenia sobie z klientem wynosił  - 

 natomiast spośród 

e kadra kierownicza i merytoryczna 

cych pracy z osobami zaburzonymi 

 duŜe zainteresowanie 

cych zainteresowanie, 

Najczęściej proponowane 

 pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa 

 zostały przedstawione  w tabeli poniŜej.  

do realizacji w 2012 roku przez kadrę 
terenie województwa podlaskiego  

osób chcących uczestniczyć 
w szkoleniu 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy 
socjalni 

12 0 

12 0 
12 0 

1 0 

0 0 

2 0 

15 3 

2 2 

2 2 

2 2 



 

HACCP
Kontrola zarządcza, warsztaty 

zajęciowej
Prawo pracy

Zamówienia publiczne
BHP

Mobbing a dyscyplina pracy
Prawa mieszkańców i pracowników

 

 

 

 

W ramach badania przeprowadzonego przez 

Społecznej Regionalnego O

informację w obszarze zapotrzebowania na doradztwo w

pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2012 roku. Z dokonanej 

analizy wynika, Ŝe istnieje  najwi

i aktualizowanie strategii rozwi

programów realizowanych przez jednostki samorz

prowadzonych badań ustalono, 

korzystania z usług doradczych na temat

wyraziło potrzebę udziału w doradztwie nt. ,,

Interdyscyplinarnych”. Najmniejsza

zainteresowana doradztwem o

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP 2 
dcza, warsztaty plastyczne z terapii 

zajęciowej 
0 

Prawo pracy 0 

Zamówienia publiczne 0 

BHP 0 

Mobbing a dyscyplina pracy 3 

ńców i pracowników 2 

Źródło: opracowanie własne 

1.3. DORADZTWO 

W ramach badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku uzyskano 

 w obszarze zapotrzebowania na doradztwo wśród pracowników domów 

z terenu województwa podlaskiego w 2012 roku. Z dokonanej 

e istnieje  największe zapotrzebowanie o tematyce

aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych 

programów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 ustalono, Ŝe 57% badanych wskazało w ankiecie ch

korzystania z usług doradczych na temat wskazany powyŜej. Prawi

udziału w doradztwie nt. ,,W zakresie Lokalnych Zespołów 

Najmniejsza grupa badanych, bo zaledwie 14

nteresowana doradztwem o tematyce ,,świadczenia rodzinne”. 

20 

2 2 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

0 0 

30 4 

Obserwatorium Integracji 

rodka Polityki Społecznej w Białymstoku uzyskano 

ród pracowników domów 

z terenu województwa podlaskiego w 2012 roku. Z dokonanej 

o tematyce ,,Opracowywanie 

zywania problemów społecznych i innych 

du terytorialnego”. W toku 

57% badanych wskazało w ankiecie chęć 

. Prawie 30% badanych 

W zakresie Lokalnych Zespołów 

grupa badanych, bo zaledwie 14% jest 

 



 

 

Kwestionariusz ankiety skierowany do pracowników domów pomocy 

społecznej posłuŜył równie

studyjnych.  

Zarówno wśród kadry kierowniczej jak i 

wymienianą tematyką wizyt studyjnych b

i niepełnosprawnych” oraz „Standardy pracy i f

oraz dziennych placówek opieku

 

Wykres  8. Odsetek 
uczestnictwa w wizytach  

 

Środowiskowa praca socjalna/programy 
aktywności lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomno

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opieku

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
środków UE

1.4. WIZYTY STUDYJNE 

westionariusz ankiety skierowany do pracowników domów pomocy 

ył równieŜ zbadaniu skali zapotrzebowania tematycznego wizyt 

ród kadry kierowniczej jak i merytorycznej

wizyt studyjnych były: „System wsparcia osó

oraz „Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 

dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych”.  

k kadry kierowniczej i merytorycznej wskazuj
uczestnictwa w wizytach  studyjnych 

Źródło: opracowanie własne 

5%

12%

5%

5%

8%

30%

17%

15%

3%

10%

3%

1%

0%

7%

24%

4%

1%

0% 10% 20% 30%

rodowiskowa praca socjalna/programy 
ści lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Partnerstwa lokalne

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
onych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomności

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opiekuńczo -

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
rodków UE

Wioski tematyczne

karda merytoryczna kadra kierownicza

21 

westionariusz ankiety skierowany do pracowników domów pomocy 

tematycznego wizyt 

merytorycznej najczęściej 

„System wsparcia osób starszych 

unkcjonowania całodobowych 

wskazującej chęć 

 

30%
50%

40% 50% 60%



 

Kierownicy i dyrektorzy zatrudnieni w DPS preferuj

dotyczącą realizacji projektów współfinansowanych ze 

merytoryczni wyraŜają 

aktywizacji społecznej i zawodowej 

Dokładny rozkład procentowy wskaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownicy i dyrektorzy zatrudnieni w DPS preferują równie

realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, z

 chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

Dokładny rozkład procentowy wskazań danej tematyki prezentuje 

22 

 równieŜ tematykę wizyt 

rodków UE, zaś pracownicy 

w wizytach studyjnych dotyczących 

wykluczeniem społecznym. 

tyki prezentuje Wykres 8. 



 

ROZDZIAŁ III
PRACOWNIKÓW 

RODZINIE W

 
 Jednym z głównych czynników

badawczej, w tym przypadku 

z terenu województwa podlaskiego

beneficjentów w 2012 roku. 

kwestionariuszy ankiet 

przejawiają zainteresowanie

się w formie kursów specjalistycznych, szkole

studyjnych.   

 

Z analizy materiału

Ŝe w przypadku 17 osób zatrudnionych 

w powiatowych centrach 

największe zainteresowanie uczestnictwem w 

tematyka: ,,Trening Zast

zastępowania Agresji II

następująca tematyka: 

rozwiązaniach” (15%). W

kurs specjalistyczny o tematyce ,,Trening interpersonalny”. Odsetek tych wskaza

wyniósł 8%.  

Weryfikacji poddane zostało zapotrzebowanie najbardzie

szkoleniowej wśród kadry merytorycznej

zadeklarowała chęć uczestnictwa w szkoleniu nt. ,,Mediacje”. W nast

duŜym zainteresowaniem cieszyła si

skoncentrowana na rozwią

kursów specjalistycznych odnoto

I stopnia ” oraz ,,Asystent rodziny”. 

Liczba wskazań  pracowników socjalnych powiatowych centrów pomocy 

rodzinie województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w kursach 

II. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
PRACOWNIKÓW POWIATAOWYCH CENTRÓW POMOCY 

RODZINIE W WOJWÓDZTWIE PODLASKIM

Jednym z głównych czynników, które zadecydowały o udziale 

badawczej, w tym przypadku  pracowników powiatowych centrów 

z terenu województwa podlaskiego, była chęć poznania potrzeb szkoleniowych tych

beneficjentów w 2012 roku.  Po przeprowadzeniu badania i zebraniu wypełnionych 

 adresowanych do 14 PCPR-ów okazało si

zainteresowanie  korzystaniem z moŜliwości nieodpłatnego dokształcania 

 w formie kursów specjalistycznych, szkoleń, doradztwa jak równie

1.1. KURSY SPECJALISTYCZNE 

analizy materiału uzyskanego w toku prowadzonego badania 

e w przypadku 17 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

entrach pomocy rodzinie na terenie województwa podlaskiego, 

ksze zainteresowanie uczestnictwem w kursach specjalistycznych zebrała 

Zastępowania Agresji I stopnia”- (31%)

II stopnia”- (31%). W dalszej kolejnoś

ca tematyka: ,,Mediacje” (15%) i ,,Terapia skoncentrowana na 

Wśród odpowiedzi, znalazło się takŜe zapotrzebowanie na 

kurs specjalistyczny o tematyce ,,Trening interpersonalny”. Odsetek tych wskaza

poddane zostało zapotrzebowanie najbardziej po

kadry merytorycznej. Największa liczna respondentów (22

 uczestnictwa w szkoleniu nt. ,,Mediacje”. W nast

ym zainteresowaniem cieszyła się tematyka ,,Superwizje” 

skoncentrowana na rozwiązaniach” – (17%). Podobną potrzebę, bo 12% w przedmiocie 

kursów specjalistycznych odnotowano w tematyce: ,,Trening zast

oraz ,,Asystent rodziny”.  

ń  pracowników socjalnych powiatowych centrów pomocy 

rodzinie województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w kursach 
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. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
POWIATAOWYCH CENTRÓW POMOCY 

WOJWÓDZTWIE PODLASKIM 

o udziale danej grupy 

entrów pomocy rodzinie 

 poznania potrzeb szkoleniowych tychŜe 

Po przeprowadzeniu badania i zebraniu wypełnionych 

okazało się, iŜ badani 

ci nieodpłatnego dokształcania 

, doradztwa jak równieŜ wizyt 

badania okazało się, 

na stanowiskach kierowniczych 

terenie województwa podlaskiego, 

kursach specjalistycznych zebrała 

(31%) oraz ,,Trening 

W dalszej kolejności uplasowała się 

i ,,Terapia skoncentrowana na 

e zapotrzebowanie na 

kurs specjalistyczny o tematyce ,,Trening interpersonalny”. Odsetek tych wskazań 

j poŜądanej tematyki 

ksza liczna respondentów (22%) 

 uczestnictwa w szkoleniu nt. ,,Mediacje”. W następnej kolejności 

,,Superwizje” - (19%) ,,Terapia 

, bo 12% w przedmiocie 

wano w tematyce: ,,Trening zastępowania Agresji 

  pracowników socjalnych powiatowych centrów pomocy 

rodzinie województwa podlaskiego zainteresowanej uczestnictwem w kursach 



 

specjalistycznych kształtuje si

– (26%), ,,Trening zastępo

,,Trening zastępowania Agresji II

,,Superwizja” – (3%). Odnotowano ewidentny brak

pt. ,,Terapia skoncentrowana na rozwi

W toku prowadzonego badania poproszono równie

powiatowych centrów pomocy 

odpowiedzi na następuj

zainteresowani”. Wyniki omówionych bada

 

Tabela 6. Tematyka szkole
pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie

 

Tematyka kursów specjalistycznych

Praca z osobami stosującymi przemoc metod
DULUTH

IIo studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Io i IIo studium pomocy psychologicznej

Kurs- specjalista ds. środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych

Kurs na głównych ksi
Kadry i płace

Kurs dla trenerów oddziaływa
edukacyjnych dla sprawców przemocy

Koordynator rodzinnej pieczy zast
Systemowe rozumienie rodziny

Praca terapeutyczna z dzieckiem po traumie
Podstawowe umiejętnoś

interwencji kryzysowej
Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej 
klienta w oparciu o teorię systemow

rodzin
 

 

 

 

 

kształtuje się malejąco według odsetka wskaza

powania Agresji I stopnia” – (25%), ,,Asystent rodziny”

powania Agresji II stopnia” –(14%), ,,Trening interpersonalny” 

Odnotowano ewidentny brak zainteresowania szkoleniem 

skoncentrowana na rozwiązaniach” . 

W toku prowadzonego badania poproszono równie

omocy rodzinie z województwa podlaskiego

pujące pytanie: ,,Jakimi innymi tematami kursów byliby 

Wyniki omówionych badań prezentuje Tabela 5. 

Tematyka szkoleń wskazana  do realizacji w 2012 roku przez kadr
powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa 

podlaskiego 

ursów specjalistycznych 

Liczba osób chcących uczestniczy
w szkoleniu

Kadra 
kierownicza 

Kadra 
merytoryczna

ącymi przemoc metodą 
DULUTH 

2 6

studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 4
studium pomocy psychologicznej 0 2

środków trwałych oraz 
ci niematerialnych i prawnych 

0 1

Kurs na głównych księgowych 0 1
Kadry i płace 1 1

Kurs dla trenerów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy 

1 1

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 0 2
Systemowe rozumienie rodziny 0 1

Praca terapeutyczna z dzieckiem po traumie 0 1
ętności prowadzenia 

interwencji kryzysowej 
0 1

Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej 
klienta w oparciu o teorię systemową terapii 

rodzin 
0 1

Źródło: opracowanie własne 
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co według odsetka wskazań: ,,Mediacje”              

,,Asystent rodziny”- (23%), 

(14%), ,,Trening interpersonalny” – (9%), 

zainteresowania szkoleniem 

W toku prowadzonego badania poproszono równieŜ pracowników 

z województwa podlaskiego o udzielenie 

Jakimi innymi tematami kursów byliby 

 wskazana  do realizacji w 2012 roku przez kadrę 
terenie województwa 

ących uczestniczyć 
w szkoleniu 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy  
socjalni 

6 1 

4 0 
2 1 

1 0 

1 0 
1 0 

1 1 

2 0 
1 0 
1 0 

1 0 

1 0 



 

 
 

Istotą przeprowadzonych bada

pomocy rodzinie z obszaru województwa podlaskiego było

zainteresowania udziałem w szkoleniach rozwij

i kompetencje zawodowe

respondentom do wyboru 14

szkoleniowych, związanyc

z aspektów przeprowadzonej 

podniesienia umiejętności 

kadry kierowniczej, kadry merytoryczn

poszczególnych wskazań zgodnie z zajmowanym stanowiskiem przedstawia poni

tabela. 

Tabela 7. Odsetek pracowników powiatowych centrów pomocy r
województwa podlaskiego wy

 

Tematyka 

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
Jak skutecznie tworzy

Praca z osobą zaburzoną
Praca z dzieckiem i osob

Kontrakt socjalny w praktyce
Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

Praca z rodzicami dzieci przebywaj
opiekuńczo-wychowawczej

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacj

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt
Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy
Interwencja kryzysowa-

pomocy
Praca z osobą doznaj

przewodnicz
Metody pracy z wychowankiem placówki

 

1.2. SZKOLENIA 

 przeprowadzonych badań wśród pracowników powiatowych 

odzinie z obszaru województwa podlaskiego było m.in.

zainteresowania udziałem w szkoleniach rozwijających umiej

kompetencje zawodowe w 2012 roku. Z tego względu zapropo

respondentom do wyboru 14 najbardziej popularnych i standardowych tematów 

zanych z rozwojem osobistym i zawodowym

aspektów przeprowadzonej  analizy było równieŜ poznanie potrzeb dotycz

tności ściśle związanych z pracą zawodow

kierowniczej, kadry merytorycznej oraz pracowników socjalnych. 

ń zgodnie z zajmowanym stanowiskiem przedstawia poni

 
k pracowników powiatowych centrów pomocy r

województwa podlaskiego wykazujących chęć uczestnictwa w szkoleniach
w 2012 roku 

Tematyka szkoleń: 
Odsetek osób chc

Kadra 
kierownicza merytoryczna

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 15% 

tworzyć grupy wsparcia 10% 

 zaburzoną psychicznie i jej rodziną 0% 

Praca z dzieckiem i osobą agresywną 5% 

Kontrakt socjalny w praktyce 0% 

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej 35% 
rodzicami dzieci przebywających w placówce 

wychowawczej 
5% 

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacją klientów 

15% 

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt 15% 

Praca socjalna z osobami bezdomnymi 0% 

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy 0% 
- podstawy profesjonalnej 

pomocy 
0% 

 doznająca przemocy dla 
przewodniczących LZI 

0% 

Metody pracy z wychowankiem placówki 0% 

Źródło: opracowanie własne 
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owiatowych centrów 

m.in. poznanie poziomu 

cych umiejętności osobiste 

ędu zaproponowano 

najbardziej popularnych i standardowych tematów 

i zawodowym. Jednym 

potrzeb dotyczących 

 zawodową w gronie 

ej oraz pracowników socjalnych. Odsetek 

 zgodnie z zajmowanym stanowiskiem przedstawia poniŜsza 

k pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu 
 uczestnictwa w szkoleniach  

osób chcących uczestniczyć w 
szkoleniu 

Kadra 
merytoryczna 

Pracownicy 
socjalni 

9% 11% 

15% 5% 

5% 8% 

7% 9% 

2% 1% 

14% 20% 

7% 8% 

12% 10% 

8% 5% 

2% 1% 

1% 5% 

10% 10% 

4% 0% 

4% 7% 



 

Analiza danych empirycznych pokazuje

zainteresowaniem cieszyło si

zastępczej”. Wśród kardy kierowniczej odnotowano

tematami: ,,Praca z osobami stosuj

i radzenia sobie z psychomanipulacj

wykaz akt”. Kadra merytoryczna wymaga prze

grupy wsparcia”, ,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

klientów”. Spośród odpowiedzi pracowników socjalnych dominowała ponadto 

tematyka: ,,Praca z osobam

 

 

 

Skala zainteresowania doradztwem w

centrów pomocy rodzinie na obszarze województwa podlaskiego jest 

Z ogółu zatrudnionych 

województwa podlaskiego

Pracownicy powiatowych 

najczęściej skorzystaliby 

rozwiązywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez 

jst”. 71% respondentów badania deklaruje zainteresowanie ow

29% dotyczy obszaru tematycznego 

 
 

 
Pracownicy PCPR z terenu wojewódz

w badaniu wyrazili zainteresowanie udziałem 

z zapotrzebowaniem przewidzianym w 2012 roku. 

kierowniczą odpowiedzi wynika, i

studyjnych okazały się 

,,Opieka nad dzieckiem/piecza zast

usamodzielnienie wychowanków”. 

tematykę: ,,Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 

Analiza danych empirycznych pokazuje (Tabela 7)

cieszyło się szkolenie pn. ,,Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy 

ód kardy kierowniczej odnotowano zainteresowanie nast

osobami stosującymi przemoc w rodzinie”, 

psychomanipulacją klientów”, ,,Archiwum zakładowe i rzeczowy 

Kadra merytoryczna wymaga przeszkolenia nt.: ,,Jak skutecznie tworzy

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

ród odpowiedzi pracowników socjalnych dominowała ponadto 

osobami stosującymi przemoc w rodzinie.  

1.3. DORADZTWO 

interesowania doradztwem wśród pracowników 

odzinie na obszarze województwa podlaskiego jest 

 (131 osób) w przedmiotowych placówka na terenie 

województwa podlaskiego odnotowano zaledwie 17 wskazań .  

owiatowych centrów pomocy rodzinie w kwestii doradztwa 

ciej skorzystaliby z tematu ,,Opracowanie i aktualizowanie strategii 

zywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez 

71% respondentów badania deklaruje zainteresowanie ową tematyk

29% dotyczy obszaru tematycznego – LZI.  

1.4 WIZYTY STUDYJNE 

Pracownicy PCPR z terenu województwa podlaskiego uczestnicz

zainteresowanie udziałem w wizytach studyjnych

zapotrzebowaniem przewidzianym w 2012 roku. Z udzielonych przez kadr

odpowiedzi wynika, iŜ najbardziej poŜądanym

 być: ,,Ekonomia społeczna w praktyce” (25%) oraz 

dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opiekuńczo

wychowanków”. 18% respondentów uznało za interesuj

: ,,Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 
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), Ŝe największym 

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy 

zainteresowanie następującymi 

, ,,Sposoby negocjacji 

Archiwum zakładowe i rzeczowy 

Jak skutecznie tworzyć 

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją 

ród odpowiedzi pracowników socjalnych dominowała ponadto 

ród pracowników powiatowych 

odzinie na obszarze województwa podlaskiego jest niewielka. 

w przedmiotowych placówka na terenie 

zinie w kwestii doradztwa 

Opracowanie i aktualizowanie strategii 

zywania problemów społecznych i innych programów realizowanych przez 

ą tematyką, natomiast 

twa podlaskiego uczestniczący 

w wizytach studyjnych, zgodnie 

udzielonych przez kadrę 

danymi tematami wizyt 

: ,,Ekonomia społeczna w praktyce” (25%) oraz 

ńczo-wychowawczej/ 

18% respondentów uznało za interesującą 

: ,,Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 



 

placówek opiekuńczo-wychowawczych”. 

wskazuje poniŜszy wykres.

 

Wykres  9. Odsetek kadry kierowniczej zaint

 
Uzyskane za pomoc

pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie 

przejawiała zainteresowanie uczestnictwem

,,Realizacja projektów ze ś

,,Praca socjalna z osobami be

zaledwie 1%. Odsetek wskaza

tematyką wizyt studyjnych w

(Nr 10).  

Ekonomia

Współpraca sektorapomocy

System wsparcia osób
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza
pracy

Standardy pracy ifunkcjonowania
oraz dziennych placówek

Realizacja projektów współfinansowanych
środków UE

wychowawczych”. Wyniki będące wskazaniami respondentów, 

szy wykres. 

. Odsetek kadry kierowniczej zainteresowanej poszczególn
wizyt studyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Uzyskane za pomocą ankiet informacje dowiodły, iŜ kadra merytoryczna

pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie w znacznym stopniu

interesowanie uczestnictwem w wizytach studyjnych 

,,Realizacja projektów ze środków UE” – (27%). ,,Kontrakt socjalny w praktyce” oraz 

,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi” wzbudziły najmniejsze zainteresowanie 

Odsetek wskazań z uwzględnieniem zainteresowania poszczególn

wizyt studyjnych wśród kadry merytorycznej przedstawia poni

0%
10%

Ekonomiaspołeczna w praktyce

Partnerstwa lokalne

pomocyspołecznej z NGO

osób starszych i

dzieckiem/piecza zastępcza/metody
opiekuńczo-…

funkcjonowania całodobowych
placówek opiekuńczo -…

współfinansowanych ze

8%

8%

8%

8%
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ce wskazaniami respondentów, 

eresowanej poszczególną tematyką 

 

kadra merytoryczna 

w znacznym stopniu 

wizytach studyjnych o tematyce 

(27%). ,,Kontrakt socjalny w praktyce” oraz 

zdomnymi” wzbudziły najmniejsze zainteresowanie – 

iem zainteresowania poszczególną 

rzedstawia poniŜszy wykres 

20%
30%

25%

25%

18%



 

 
 

Wykres  10. Odsetek kadry merytorycznej pracowników powiatowych centrów 
pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej 

 

 

 

 

 

 

 

Środowiskowa praca socjalna/programy aktywno
lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym/programy 

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zast
pracy opiekuńczo

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opieku

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
środków UE

Odsetek kadry merytorycznej pracowników powiatowych centrów 
pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej 

tematyką wizyt studyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne 

0% 5% 10% 15% 20%

rodowiskowa praca socjalna/programy aktywności 

Ekonomia społeczna w praktyce

Partnerstwa lokalne

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
onych wykluczeniem społecznym/programy …

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody 
ńczo-…

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opiekuńczo -…

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
rodków UE

Wioski tematyczne

5%

8%

5%

4%

2%

5%

4%
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Odsetek kadry merytorycznej pracowników powiatowych centrów 
pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej poszczególną 

 

20% 25% 30%

19%

21%

27%



 

ROZDZIAŁ IV
PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKU

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

 
Ostatnim etapem 

pracowników placówek opieku

na 2012 rok. Beneficjenci okre

umiejętności i kwalifikacji byliby zainteresowani. 

szkoleń, kursów, doradztwa oraz wizyt studyjnych, które w ich ocenie s

wymagającym przeszkolenia. 

samodzielnego sformułowania tematyki 

 

 

Analiza oczekiwań

kursy specjalistyczne pokazuje, 

tematy ,,Trening Zastępowania Agresji I

W następnej kolejności –

,,Mediacje” i ,,Terapia skoncentrowana na rozwi

specjalistyczne nt. ,,Trening interpersonalny” za przydatne.

skorzystali równieŜ z mo

których sami byli autorami. 

specjalistyczny pn. ,,Socjoterapia”.

Po wnikliwej ocenie kwestionariuszy ankiet uzupełnionych przez 

merytoryczną okazało się,

badanej populacji wyraŜa ch

prawie co piąte wskazanie dotyczyło tematyki ,,

I stopnia ”. NajniŜszy odsetek 

rodziny”. Okazuje się, iŜ wszystkie tematy kursów specjalistycznych wymienione w 

ankiecie w większej bądź 

Badani skorzystali takŜe

specjalistycznych którymi byliby zainteresowani. 

V. ZAKRES POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

etapem poddanym analizie było zbadanie potrzeb szkoleniowych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie podlaskim

Beneficjenci określili jaką formą kształcenia mającą na 

kwalifikacji byliby zainteresowani. Dokonano wskaza

, kursów, doradztwa oraz wizyt studyjnych, które w ich ocenie s

przeszkolenia. Dodatkowym atutem beneficjentów 

samodzielnego sformułowania tematyki wskazanych form  edukacji. 

1.1 KURSY SPECJALISTYCZNE 

Analiza oczekiwań kadry kierowniczej pod względem zapotrzebowania na 

pokazuje, Ŝe największe zainteresowanie

powania Agresji I0” oraz ,,Trening Zastępowania Agresji II

 z 15% odsetkiem wskazaniem uplasowała si

,,Mediacje” i ,,Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”. 8% badanych uzn

zne nt. ,,Trening interpersonalny” za przydatne. Beneficjenci badania 

 z moŜliwości określenia tematyki kursów specjalistycznych, 

których sami byli autorami. Analiza wykazała największe zapotrzebowanie na kurs 

terapia”. 

Po wnikliwej ocenie kwestionariuszy ankiet uzupełnionych przez 

okazało się, iŜ zdecydowana większość ankietowanych

Ŝa chęć uczestnictwa w szkoleniach pn. ,,Mediacje”. Natomiast 

te wskazanie dotyczyło tematyki ,,Trening zast

szy odsetek (6%)  zainteresowania odnotowała tematyka ,,Asystent 

, iŜ wszystkie tematy kursów specjalistycznych wymienione w 

ź w mniejszej mierze uzyskały aprobatę kadry merytorycznej. 

Ŝe z moŜliwości zaproponowania treści tematów

którymi byliby zainteresowani. Najczęściej wskazywano temat
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potrzeb szkoleniowych 

wychowawczych w województwie podlaskim 

ą na celu podnoszenie 

Dokonano wskazań tematyki 

, kursów, doradztwa oraz wizyt studyjnych, które w ich ocenie są obszarem 

eneficjentów była moŜliwość 

edukacji.  

dem zapotrzebowania na 

ksze zainteresowanie (31%) wzbudziły 

ępowania Agresji II0”. 

z 15% odsetkiem wskazaniem uplasowała się tematyka: 

% badanych uznało kursy 

Beneficjenci badania 

lenia tematyki kursów specjalistycznych, 

zapotrzebowanie na kurs 

Po wnikliwej ocenie kwestionariuszy ankiet uzupełnionych przez kadrę 

 ankietowanych stanowiąca 23% 

szkoleniach pn. ,,Mediacje”. Natomiast 

Trening zastępowania Agresji 

(6%)  zainteresowania odnotowała tematyka ,,Asystent 

 wszystkie tematy kursów specjalistycznych wymienione w 

 kadry merytorycznej. 

ści tematów kursów 

ciej wskazywano temat o 



 

treści ,,Socjoterapia” w nast

,,Prawo pracy” . 

Respondenci badania w osobie 

uczestnictwa w kursach specjalistycznych o tematyce ,,Asystent rodzinny”. 

tematyka otrzymała 37% 

zainteresowana kursami pt.

cieszyły się dwa tematy: ,,Superwizje” oraz ,,Trening interpersonalny”. 

badania nie byli w ogóle 

Agresji I0” i ,,Trening Zast

sformułowania tematyki kursów specjalistycznych . 

odsetek wskazań dotyczył tematyki z zakresu ,,Socjote

 

 

Z uzyskanych informacji wynika, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego jest 

zainteresowana podnoszeniem swoich umiej

udział w szkoleniach. Poni

kierowniczej w przedmiocie tematyki szkole

roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Socjoterapia” w następnej kolejności ,,Terapia systemowa rodziny” 

badania w osobie pracowników socjalnych

uczestnictwa w kursach specjalistycznych o tematyce ,,Asystent rodzinny”. 

a 37% wskazań. Znaczna część badanych (21%) była  

zainteresowana kursami pt. ,,Mediacje”. Podobnym poziomem zainteresowania (16%) 

: ,,Superwizje” oraz ,,Trening interpersonalny”. 

nie byli w ogóle zainteresowani kursami o tematyce ,,Trening Zast

,,Trening Zastępowania Agresji II0”. Dokonali tak

sformułowania tematyki kursów specjalistycznych . Wyniki pokazały, 

dotyczył tematyki z zakresu ,,Socjoterapii”.  

1.2. SZKOLENIA 

Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe kadra kierownicza pracowników 

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego jest 

zainteresowana podnoszeniem swoich umiejętności i kwalifikacji poprzez czynny 

szkoleniach. PoniŜszy wykres (Wykres 11) przedstawia 

przedmiocie tematyki szkoleń, którymi byliby zainteresowani w 2012 
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ci ,,Terapia systemowa rodziny” oraz 

pracowników socjalnych wykazali chęć 

uczestnictwa w kursach specjalistycznych o tematyce ,,Asystent rodzinny”. PowyŜsza 

 badanych (21%) była  

,,Mediacje”. Podobnym poziomem zainteresowania (16%) 

: ,,Superwizje” oraz ,,Trening interpersonalny”. Beneficjenci 

o tematyce ,,Trening Zastępowania 

Dokonali takŜe samodzielnego 

Wyniki pokazały, Ŝe największy 

e kadra kierownicza pracowników 

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego jest 

ci i kwalifikacji poprzez czynny 

przedstawia preferencje kadry 

, którymi byliby zainteresowani w 2012 



 

Wykres  11. Odsetek kadry kierowniczej pracowników placówek opieku
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

 

Jak wykazuje Wykres 

dotyczyła zapotrzebowania na szkolenia o tematyce

i pieczy zastępczej” – (25%). 

wsparcia” oraz ,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

prezentują podobne progi procentowe 

w badaniu). Wyniki badania

szkolenia o tematyce ,,Kontrakt socjalny w praktyce”

kryzysowa - podstawy profesjonalnej p

 W badaniu sprawdzono tak

merytoryczną. Preferencje beneficjentów zostały przedstawione na 

usytuowanym poniŜej.  

Praca z osobami stosuj
rodzinie

Jak skutecznie tworzy

Praca z dzieckiem i osob

Kontrakt socjalny w praktyce

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

Praca z rodzicami dzieci przebywaj
placówce opiekuńczo

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacj

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Interwencja kryzysowa
profesjonalnej pomocy

Metody pracy z wychowankiem placówki

Odsetek kadry kierowniczej pracowników placówek opieku
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

poszczególną tematyką szkoleń 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 11, zdecydowana większość udzielonych odpowiedzi 

dotyczyła zapotrzebowania na szkolenia o tematyce ,,Ustawa o wspieraniu rodzin 

(25%). Zarówno tematyka ,,Jak skutecznie tworzy

wsparcia” oraz ,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

ne progi procentowe - 14% (według wskazań osób bior

badania potwierdzają najmniejszą potrzeb

,,Kontrakt socjalny w praktyce”- (3%) oraz ,,Interwencja 

podstawy profesjonalnej pomocy”- (3%).  

W badaniu sprawdzono takŜe zainteresowanie szkoleniami

Preferencje beneficjentów zostały przedstawione na 

0% 5% 10% 15%

Praca z osobami stosującymi przemoc w 
rodzinie

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia

Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Kontrakt socjalny w praktyce

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej

Praca z rodzicami dzieci przebywających w 
ńczo-wychowawczej

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacją klientów

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Interwencja kryzysowa- podstawy 
profesjonalnej pomocy

Metody pracy z wychowankiem placówki

7%

14%

10%

3%

7%

14%

7%

3%

10%
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 udzielonych odpowiedzi 

,,Ustawa o wspieraniu rodzin 

Zarówno tematyka ,,Jak skutecznie tworzyć grupy 

wsparcia” oraz ,,Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów” 

 osób biorących udział 

 potrzebę przeprowadzenia 

(3%) oraz ,,Interwencja 

szkoleniami przez kadrę 

Preferencje beneficjentów zostały przedstawione na Wykresie 12 

20% 25%

14%

25%

14%



 

Wykres  12.Odsetek kadry merytorycznej 
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

 

 Największym zainteresowaniem

cieszyła się tematyka ,,Praca z dzieckiem i osob

dokonane przez respondentów dotyczyło tematyki ,,Metody pracy z wychowankiem 

placówki”. Analizując chęć

katalogu tematyki, w trzeciej kolejno

z rodzicami dzieci przebywaj

 Uwzględniając ró

opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podl

pracownicy socjalni 

specjalistycznych zgodnie z poni

 

Praca z osobami stosującymi przemoc w 

rodzinie

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną

Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej

Praca z rodzicami dzieci przebywających w 

placówce opiekuńczo

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 

psychomanipulacją klientów

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Interwencja kryzysowa

profesjonalnej pomocy

Metody pracy z wychowankiem placówki

Odsetek kadry merytorycznej pracowników placówek opieku
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

poszczególną tematyką szkoleń 

Źródło: opracowanie własne 

kszym zainteresowaniem pracowników kadry merytorycznej

 tematyka ,,Praca z dzieckiem i osobą agresywną”. 

dokonane przez respondentów dotyczyło tematyki ,,Metody pracy z wychowankiem 

c chęć uczestnictwa kadry merytorycznej w szkoleniach spo

tematyki, w trzeciej kolejności uplasował się temat o tre

rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej”. 

c róŜnorodne zapotrzebowanie pracowników placówek 

wychowawczych na terenie województwa podlaskiego wynika, i

najczęściej zainteresowani byli tematyk

specjalistycznych zgodnie z poniŜszym wykresem 13. 

0% 5% 10% 15%

Praca z osobami stosującymi przemoc w 

rodzinie

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną

Praca z dzieckiem i osobą agresywną

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej

Praca z rodzicami dzieci przebywających w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 

psychomanipulacją klientów

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

Interwencja kryzysowa- podstawy 

profesjonalnej pomocy

Metody pracy z wychowankiem placówki

10%

6%

10%

5%

7%

1%

4%
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pracowników kadry merytorycznej (22%) 

Co piąte wskazanie 

dokonane przez respondentów dotyczyło tematyki ,,Metody pracy z wychowankiem 

 uczestnictwa kadry merytorycznej w szkoleniach spośród 

 temat o treści ,,Praca 

wychowawczej”.  

norodne zapotrzebowanie pracowników placówek 

askiego wynika, iŜ 

ciej zainteresowani byli tematyką kursów 

20% 25%

22%

16%

19%



 

Wykres  13. Odsetek pracowników
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

 

Analiza oczekiwa

być w oczach beneficjentów ,,Praca z rodzicami dzieci przebywaj

opiekuńczo-wychowawczej” (17%). Kolejn

respondentów wzbudziła ,,Interwencja kryzysowa 

pomocy”(13%). Najmniejsze (3% 

z wychowankiem placówki”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, 

skutecznie tworzyć grupy wsparcia”. 

Praca z osobami stosuj
rodzinie

Jak skutecznie tworzy

Praca z osobą zaburzon
rodziną

Praca z dzieckiem i osob

Kontrakt socjalny w praktyce

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy 
zastę

Praca z rodzicami dzieci przebywaj
placówce opiekuńczo

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z 
psychomanipulacj

Praca socjalna z osobami bezdomnymi

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy

Interwencja kryzysowa
profesjonalnej pomocy

Praca z osobą doznaj
przewodnicz

Metody pracy z wychowankiem placówki

Odsetek pracowników socjalnych placówek opieku
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanych 

poszczególna tematyką szkoleń 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza oczekiwań pokazuje, Ŝe najbardziej poŜądaną tematyk

oczach beneficjentów ,,Praca z rodzicami dzieci przebywaj

wychowawczej” (17%). Kolejną tematyką rodząc

respondentów wzbudziła ,,Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej 

Najmniejsze (3% wskazań) otrzymały tematy: ,,Metody pracy 

wychowankiem placówki”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, 

 grupy wsparcia”.  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Praca z osobami stosującymi przemoc w 
rodzinie

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia
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socjalnych placówek opiekuńczo -
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 tematyką okazała się 

oczach beneficjentów ,,Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce 

ącą zainteresowanie 

podstawy profesjonalnej 

zymały tematy: ,,Metody pracy 

wychowankiem placówki”, ,,Praca socjalna z osobami bezdomnymi”, ,,Jak 

12% 14% 16% 18%

17%

10%

11%

13%



 

W kwestionariuszu ankiety, jak wspomniano na wst

zaproponowania tematyki 

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego byliby zainteresowani.  

Wskazania beneficjentów

merytoryczna oraz pracownicy socjalni okre

uzaleŜnioną” jako najbardziej po

 

 

Wynika badania prowadzonego przez Regionaln

w Białymstoku, dostarczyły informacji o skali zapotrzebowania w kwestii doradztwa 

wśród pracowników placówek opieku

podlaskiego w 2012 roku. 

największe zainteresowanie

,,W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” (50% wskaza

mniejsze zainteresowanie (40%) wykazała tematyka ,,Opracowanie i aktualizowanie 

strategii rozwiązywania problemów społecznych i i

przez jst”. Najmniejsze zainteresowanie 

rodzinne”- 10%.  

 

 

Ostatnim etapem analizy było okre

wizyt studyjnych beneficjentów badania. 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

poproszono o zaznaczenie tematyki wizyt studyjnyc

pomocne w dalszej pracy.  

Procentowe zestawienie odpowiedzi 

zainteresowanych poszczególn

 

W kwestionariuszu ankiety, jak wspomniano na wstępie istniała mo

zaproponowania tematyki szkoleń, jaką pracownicy placówek opieku

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego byliby zainteresowani.  

eneficjentów były jednogłośne, bowiem kadra kierownicza, kadra 

raz pracownicy socjalni określili temat ,,Praca z

” jako najbardziej poŜądany.  

1.3. DORADZTWO 

Wynika badania prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Białymstoku, dostarczyły informacji o skali zapotrzebowania w kwestii doradztwa 

ród pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa 

w 2012 roku. Analizując dane procentowe moŜna 

ksze zainteresowanie tematyczny w zakresie doradztwa odnotowała tematyka 

zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” (50% wskaza

mniejsze zainteresowanie (40%) wykazała tematyka ,,Opracowanie i aktualizowanie 

zywania problemów społecznych i innych programów realizowanych 

przez jst”. Najmniejsze zainteresowanie beneficjentów otrzymał 

1.4. WIZYTY STUDYJNE 

etapem analizy było określenie zapotrzebowania tematycznego  

wizyt studyjnych beneficjentów badania. W ankiecie adresowanej do

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego 

zaznaczenie tematyki wizyt studyjnych, które w ich ocenie byłyby 

pomocne w dalszej pracy.    

Procentowe zestawienie odpowiedzi pracowników kadry merytorycznej 

zainteresowanych poszczególną tematyką wizyt studyjnych przedstawia
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pie istniała moŜliwość 

 pracownicy placówek opiekuńczo-

wychowawczych z terenu województwa podlaskiego byliby zainteresowani.  

ne, bowiem kadra kierownicza, kadra 

,,Praca z osobą/rodziną 

rodek Polityki Społecznej 

Białymstoku, dostarczyły informacji o skali zapotrzebowania w kwestii doradztwa 

wychowawczych na terenie województwa 

na zaobserwować, iŜ 

tematyczny w zakresie doradztwa odnotowała tematyka 

zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” (50% wskazań.) Mało 

mniejsze zainteresowanie (40%) wykazała tematyka ,,Opracowanie i aktualizowanie 

nnych programów realizowanych 

 temat ,,świadczenia 

lenie zapotrzebowania tematycznego  

adresowanej do pracowników 

z terenu województwa podlaskiego 

h, które w ich ocenie byłyby 

pracowników kadry merytorycznej 

przedstawia Wykres 14.   



 

Wykres  14. Odsetek kadry 
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego 

 

Co trzecie wskazanie tematyczne dotycz

dotyczyło standardów pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sporym zainteresowaniem okazał si

równieŜ temat ,,Opieka nad dzieckiem/piecza zast

wychowawczej/usamodz

zainteresowana jest ponadto uczestnictwem w wizytach studyjnych dotycz

środowiskowej pracy socjalnej tudzie

Środowiskowa praca socjalna/programy aktywno
lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomno

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zast
pracy opiekuńczo-wychowawczej/usamodzielnienie 

wychowanków

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opieku

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
środków UE

Odsetek kadry kierowniczej pracowników placówek opieku
z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej poszczególn

tematyką wizyt studyjnych 

Źródło: opracowanie własne 

o trzecie wskazanie tematyczne dotyczące organizacji wizyt 

dotyczyło standardów pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 

wychowawczych. Sporym zainteresowaniem okazał si

temat ,,Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/ metody pracy opieku

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków” – 22%. K

zainteresowana jest ponadto uczestnictwem w wizytach studyjnych dotycz

rodowiskowej pracy socjalnej tudzieŜ programów aktywności lokalnej. 

0% 5% 10% 15% 20%

rodowiskowa praca socjalna/programy aktywności 

Ekonomia społeczna w praktyce

Partnerstwa lokalne

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
onych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomności

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody 
wychowawczej/usamodzielnienie 
wychowanków

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opiekuńczo -

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
rodków UE

Wioski tematyczne

11%

4%

4%

7%

4%

4%

7%

4%
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placówek opiekuńczo – 
zainteresowanej poszczególną 

 

ce organizacji wizyt studyjnych 

dotyczyło standardów pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych 

wychowawczych. Sporym zainteresowaniem okazał się być 

pcza/ metody pracy opiekuńczo-

. Kadra kierownicza 

zainteresowana jest ponadto uczestnictwem w wizytach studyjnych dotyczących 

ci lokalnej.  

25% 30% 35%

22%

33%



 

Wykres  15. Odsetek kadry 
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej poszczególn

 

Zdecydowana wi

w wizytach studyjnych o tematyce ,,Opieka nad dzieckiem/piecza zast

pracy opiekuńczo-wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

kolejności (25%) zgłoszono ch

,,Standardy pracy i funkcjonowania ca

opiekuńczo-wychowawczych”. Najmniejszy odsetek wskaza

otrzymała tematyka dotycz

 

 

Środowiskowa praca socjalna/programy 
aktywności lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomno

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zast
pracy opiekuńczo

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opieku

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
środków UE

Odsetek kadry merytorycznej pracowników placówek opieku
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej poszczególn

tematyką wizyt studyjnych 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowana większość uczestników badania (44%) chce uczestniczy

studyjnych o tematyce ,,Opieka nad dzieckiem/piecza zast

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

ci (25%) zgłoszono chęć uczestnictwa w wizytach studyjnych o tematyce 

,,Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 

wychowawczych”. Najmniejszy odsetek wskazań, bowiem zaledwie 1% 

otrzymała tematyka dotycząca systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

rodowiskowa praca socjalna/programy 
ści lokalnej

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca sektora pomocy społecznej z NGO

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
onych wykluczeniem społecznym/programy 

wychodzenia z bezdomności

System wsparcia osób starszych i 
niepełnosprawnych

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody 
ńczo-

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych 
oraz dziennych placówek opiekuńczo -

wychowawczych

Realizacja projektów współfinansowanych ze 
rodków UE

Wioski tematyczne

8%

3%

3%

6%

1%

25%

5%

5%
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pracowników placówek opiekuńczo – 
wychowawczych z terenu województwa podlaskiego zainteresowanej poszczególną 

 

dania (44%) chce uczestniczyć 

studyjnych o tematyce ,,Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody 

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków”. W drugiej 

 uczestnictwa w wizytach studyjnych o tematyce 

łodobowych oraz dziennych placówek 

, bowiem zaledwie 1% 

ca systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. 

30% 35% 40% 45%

44%

25%



 

ROZDZIAŁ V. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2011 
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,B

BĄDŹ NAJLEPSZY
DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

 
W wyniku identyfikacji potrzeb szkoleniowych zgłoszonych 

Ośrodkowi Polityki Społecznej

instytucji pomocy społecznej 

szkolenia zgodnie z deficytem Beneficjentów. 

Państwu dane tabelarycze

udział w procesie podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiej

poprzez szkolenia oraz kursy specjalistyczne. 

 

Tabela 8. Szkolenia oraz kursy s
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  pracownikom instytucji pomocy 

społecznej z terenu województwa podlaskiego

Data 

Syczeń 2011 r. 

28.01.2011 Szkolenie „Prawo Zamówie

31.01.2011 Szkolenie „Prawo Zamówie

Luty 2011 r. 

24.02.2011 Szkolenie: „Ochrona danych osobowych”

25.02.2011 Szkolenie: „Ochrona danych osobowych”

Marzec 2011 r. 

07.03.2011 
Szkolenie: „Kodeks Post

Administracyjnego”

14.03.2011 
Szkolenie: „Kodeks Post

Administracyjnego”

Maj 2011 r. 

11.05.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych”

18.05.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych”

23-24.05.2011 
Szkolenie „Komunikacja z osob

psychicznie i jej rodzin

23-24.05.2011 Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”

25.05.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych”

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2011 
RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,BĄDŹ

 NAJLEPSZY- SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE 
DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

W wyniku identyfikacji potrzeb szkoleniowych zgłoszonych 

Polityki Społecznej w Białymstoku  w 2011 roku przez kadr

instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

e z deficytem Beneficjentów. W ramach informacji udost

tabelarycze ilustrujące liczbę szkoleń oraz uczestników bior

udział w procesie podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętno

poprzez szkolenia oraz kursy specjalistyczne.  

. Szkolenia oraz kursy specjalistyczne zorganizowane 
rodek Polityki Społecznej w Białymstoku  pracownikom instytucji pomocy 

społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2011 roku

Temat szkolenia 

Szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych” 

Szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych” 

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych” 

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych” 

Szkolenie: „Kodeks Postępowania 

Administracyjnego” 

Szkolenie: „Kodeks Postępowania 

Administracyjnego” 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych” 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych” 

Szkolenie „Komunikacja z osobą zaburzoną 

psychicznie i jej rodziną” 

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych” 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2011 
Ź AKTYWNY, 

SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE 
DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ 

W wyniku identyfikacji potrzeb szkoleniowych zgłoszonych Regionalnemu 

w 2011 roku przez kadrę pracowników 

z terenu województwa podlaskiego, przeprowadzono 

ramach informacji udostępniamy 

 oraz uczestników biorących 

udział w procesie podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności w 2011 roku 

 przez Regionalny 
rodek Polityki Społecznej w Białymstoku  pracownikom instytucji pomocy 

w 2011 roku 

Liczba 
uczestników 

20 

22 

19 

20 

18 

18 

dcza w jednostkach 
16 

dcza w jednostkach 
17 

20 

20 

dcza w jednostkach 
17 



 

25-26.05.2011 
Szkolenie „Metody pracy z mieszka

ich aktywizacja”

25-26.05.2011 
Szkolen

i asertywno

30.05.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

31.05.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

Czerwiec 2011 r. 

1.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

2.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

01.06.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych”

13.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

14.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

15.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

16.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

17.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

20.06.2011 Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem”

27-28.06.2011 
Szkolenie „Komunikacja z osob

psychicznie i jej rodzin

27-28.06.2011 
Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywno

29-30.06.2011 
Szkolenie „Metody pracy z mieszka

ich aktywizacja”

29-30.06.2011 
Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywno

30.06-01.07.2011 Szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych”

Lipiec 2011 r. 

19-22.07.2011 
Specjalistyczny kurs „Trening Zast

Agresji”

Sierpień 2011 r. 

17.08.2011 
Szkolenie: 

sektora finansów publicznych:

18.08.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych:

19.08.2011 
Szkolenie: „Kontrola zarz

sektora finansów publicznych:

22-23.08.2011 
Szkolenie: 

wsparcia”

22-23.08.2011 
Szkolenie: 

agresywn

24-25.08.2011 
Szkolenie: 

wsparcia”

Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps i 

ich aktywizacja” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe 

asertywność” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Warsztaty LZI „Praca z przypadkiem” 

Szkolenie „Komunikacja z osobą zaburzoną 

psychicznie i jej rodziną” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywność” 

Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps i 

ich aktywizacja” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywność” 

Szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych”

Specjalistyczny kurs „Trening Zastępowania 

Agresji” 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych: 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych: 

Szkolenie: „Kontrola zarządcza w jednostkach 

sektora finansów publicznych: 

Szkolenie: „Jak skutecznie tworzyć grupy 

wsparcia” 

Szkolenie: „Praca z dzieckiem i osobą 

agresywną” 

Szkolenie: „Jak skutecznie tworzyć grupy 

wsparcia” 
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cami dps i 
20 

20 

13 

14 

15 

15 

dcza w jednostkach 
16 

15 

15 

15 

15 

13 

15 

20 

20 

cami dps i 
20 

18 

Szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych” 19 

30 

dcza w jednostkach 
15 

dcza w jednostkach 
17 

dcza w jednostkach 
15 

20 

20 

20 



 

24-25.08.2011 
Szkolenie: 

agresywn

26.08.2011 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

29.08.2011 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

30.08.2011 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

30.08.-02.09.2011 Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne”

31.08.2011 Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

Wrzesień 2011 r. 

5-6.09.2011 
Szkolenie: „Praca 

i jej rodzin

5-6.09.2011 
Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywno

12.09.2011 Szkolenie: „Zmiany w KPA”

13.09.2011 Szkolenie: „Zmiany w KPA”

13-14.09.2011 
Szkolenie: 

usamodzielnienia”

13-14.09.2011 
Szkolenie: 

i pomoc”

14.09.2011 Szkolenie: „Zmiany w KPA”

15.09.2011 Szkolenie: 

15-16.09.2011 
Szkolenie: 

usamodzielnienia”

15-16.09.2011 
Szkolenie: 

i pomoc”

26-27.09.2011 
Szkolenie: „

alimentacyjny”

28-29.09.2011 
Szkolenie: „

alimentacyjny”

Październik 2011 r. 

3-4.10.2011 
Szkolenie: „Praca z osob

i jej rodzin

3-6.10.2011 Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne”

5-6.10.2011 
Szkolenie: 

niepełnosprawno

11-12.10.2011 
Szkolen

i asertywno

11-14.10.2011 Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne”

12-14.10.2011 „Trening interpersonalny”

12-14.10.2011 
„Wyst

i autoprezentacja”

12-14.10.2011 „Arteterapia metod

17-18.10.2011 Szkolenie: 

Szkolenie: „Praca z dzieckiem i osobą 

agresywną” 

Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy” 

Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy” 

Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy” 

Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne” 

Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy” 

Szkolenie: „Praca z osobą zaburzona psychicznie 

jej rodziną” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywność” 

Szkolenie: „Zmiany w KPA” 

Szkolenie: „Zmiany w KPA” 

Szkolenie: „Asystentura rodzinna i proces 

usamodzielnienia” 

Szkolenie: „Przemoc- diagnoza, interwencja 

pomoc” 

Szkolenie: „Zmiany w KPA” 

Szkolenie: „Zmiany w KPA” 

Szkolenie: „Asystentura rodzinna i proces 

usamodzielnienia” 

Szkolenie: „Przemoc- diagnoza, interwencja 

pomoc” 

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny” 

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny” 

Szkolenie: „Praca z osobą zaburzona psychicznie 

jej rodziną” 

Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne” 

Szkolenie: „Seksualność osób z 

niepełnosprawnością” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe 

asertywność” 

Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne” 

„Trening interpersonalny” 

„Wystąpienia publiczne, argumentacja 

autoprezentacja” 

„Arteterapia metodą Decoupage” 

Szkolenie: „Seksualność osób 
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15 

 zaburzona psychicznie 
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19 

17 

17 

20 

20 

16 

17 

18 

20 

20 

20 

cznie 
20 

26 

20 

19 

24 

19 

18 

18 

21 



 

z niepełnosprawno

19-20.10.2011 
Szkolenie: 

niepełnosprawno

25-28.10.2011 Specjalistyczny kurs „Mediacje

Listopad 2011 r. 

03-04.11.2011 Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (Gr I)

03-04.11.2011 Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (gr II)

03-04.11.2011 Szkolenie „Praca z rodzin

07-10.11.2011 
Specjalistyczny kurs „Trening Zast

Agresji”

14-15.11.2011 
Szkolenie: „

alimentacyjny”

16-17.11.2011 
Szkolenie: „

alimentacyjny”

21-22.11.2011 
Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

 asertywno

21-22.11.2011 Szkolenie „Praca z rodzin

Grudzień 2011 r. 

30.11-02.12.2011 „Trening interpersonalny”

30.11-02.12.2011 
Wyst

i autoprezentacja”

30.11-02.12.2011 „Arteterapia metod

 
Źródło: opracowane przez Biuro Projektu Regionalnego O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niepełnosprawnością” 

Szkolenie: „Seksualność osób z 

niepełnosprawnością” 

Specjalistyczny kurs „Mediacje rodzinne” 

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (Gr I)

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (gr II)

Szkolenie „Praca z rodziną metodą genogramu”

Specjalistyczny kurs „Trening Zastępowania 

Agresji” 

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny” 

Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny” 

Szkolenie „Stres, wypalenie zawodowe i 

asertywność” 

Szkolenie „Praca z rodziną metodą genogramu”

„Trening interpersonalny” 

Wystąpienia publiczne, argumentacja 

autoprezentacja” 

„Arteterapia metodą Decoupage” 

opracowane przez Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki S
w Białymstoku 
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Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (gr II) 20 

 genogramu” 21 
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W 2012 kadra pracowników 

socjalni) przejawia najwię

1) kursach specjalistycznych

1.1 Superwizje  

1.2 Asystent rodzinny

1.3 Trening interpersonalny

2) szkoleniach o tematyce:

2.1 Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

2.2 Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt

2.3 Sposoby negocjacji i sp

3) doradztwie: 

3.1 Świadczenia rodzinne 

4) wizyty studyjne: 

4.1 Realizacja projektów 

 

W 2012 kadra pracowników 

socjalni) przejawia najwię

1) kursach specjalistycznych

1.1 Trening Zastępowania Agresji I stopnia

2) szkoleniach tematycznych

1.1. Praca z osobą zaburzon

1.2. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacj

1.3. Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy

3) doradztwie: 

3.1. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwi

społecznych i innych programów realizowanych przez jst

4) wizyty studyjne: 

4.1.  System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

 

 

ROZDZIAŁ VI. WNIOSKI 

pracowników OPS tj. (kierownicza, merytoryczna, pracownicy 

socjalni) przejawia największe zainteresowanie uczestnictwem w:

kursach specjalistycznych o tematyce 

systent rodzinny 

rening interpersonalny 

o tematyce: 

stawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej  

Archiwum zakładowe i rzeczowy wykaz akt 

Sposoby negocjacji i sposoby radzenia sobie ze psychomanipulacj

rodzinne  

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

W 2012 kadra pracowników DPS tj. (kierownicza, merytoryczna, pracownicy 

socjalni) przejawia największe zainteresowanie uczestnictwem w:

kursach specjalistycznych o tematyce 

ępowania Agresji I stopnia 

tematycznych 

 zaburzoną psychicznie i jej rodziną 

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją

Pracownik socjalny, jako interwent kryzysowy 

Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i innych programów realizowanych przez jst 

System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych 
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(kierownicza, merytoryczna, pracownicy 

w: 

nia sobie ze psychomanipulacją klientów 

rodków UE  

(kierownicza, merytoryczna, pracownicy 

ksze zainteresowanie uczestnictwem w: 

Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów 

zywania problemów 



 

W 2012 kadra pracowników 

socjalni) przejawia najwię

1) kursach specjalistycznych o tematyce

1.1. Trening Zastępowania Agresji I stopnia

1.2. Trening Zastępowania Agresji II stopnia

1.3. Mediacje 

2) szkoleniach o tematyce:

2.1. Jak skutecznie tworzy

2.2. Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

3) doradztwie: 

3.1. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwi

społecznych i innych programów realizowanych przez jst

4) wizyty studyjne: 

4.1. Ekonomia społeczna w praktyce

4.2. Opieka nad dzieckiem/piecza zast

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

 

W 2012 kadra pracowników 

tj. (kierownicza, merytoryczna, pracownicy socjalni) przejawia najwi

zainteresowanie uczestnictwem w:

1) kursach specjalistycznych o tematyce

1.1.Superwizje  

1.2. Trening Zastępowania Agresji I stopnia

1.3. Asystent rodzinny

2) szkoleniach o tematyce:

2.1. Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zast

2.2. Praca z dzieckiem i osob

2.3. Praca z rodzicami dzieci przebywaj

wychowawczej 

3) doradztwie: 

3.1 W zakresie Lokalnych Zespołów

4) wizyty studyjne: 

W 2012 kadra pracowników PCPR tj. (kierownicza, merytoryczna, 

socjalni) przejawia największe zainteresowanie uczestnictwem w:

kursach specjalistycznych o tematyce 

ępowania Agresji I stopnia  

ępowania Agresji II stopnia  

szkoleniach o tematyce: 

Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia 

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej 

Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i innych programów realizowanych przez jst 

Ekonomia społeczna w praktyce 

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy opieku

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

W 2012 kadra pracowników PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

(kierownicza, merytoryczna, pracownicy socjalni) przejawia najwi

anie uczestnictwem w: 

kursach specjalistycznych o tematyce 

ępowania Agresji I stopnia  

Asystent rodzinny 

szkoleniach o tematyce: 

Ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej  

Praca z dzieckiem i osobą agresywną 

Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opieku

W zakresie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 
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(kierownicza, merytoryczna, pracownicy 

ksze zainteresowanie uczestnictwem w: 

zywania problemów 

pcza/metody pracy opiekuńczo -

WYCHOWAWCZYCH  

(kierownicza, merytoryczna, pracownicy socjalni) przejawia największe 

cych w placówce opiekuńczo-



 

4.1. Opieka nad dzieckiem/piecza zast

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków

4.2. Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 

opiekuńczo - wychowawczych

 

� Zestawiając zdiagnozowane 

sektora jednostek samorz

specjalistycznych, doradztwa czy te

stwierdzić, Ŝe szkolenia te wpisuj

Beneficjentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad dzieckiem/piecza zastępcza/metody pracy 

wychowawczej/usamodzielnienie wychowanków 

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 

wychowawczych 

c zdiagnozowane w badaniu potrzeby szkoleniowe pracowników 

sektora jednostek samorządu terytorialnego, oraz zakres 

specjalistycznych, doradztwa czy teŜ wizyt studyjnych jednoznacznie nale

e szkolenia te wpisują się ogólnie w potrzeby i zainteresowania 
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pcza/metody pracy opiekuńczo-

Standardy pracy i funkcjonowania całodobowych oraz dziennych placówek 

w badaniu potrzeby szkoleniowe pracowników 

oraz zakres szkoleń, kursów 

jednoznacznie naleŜy 

 ogólnie w potrzeby i zainteresowania 



 

ROZDZIAŁ VI

 

� Z wykonanej analizy wynika, i

w 2012 roku pracownikom wszystkich jednostek bior

naleŜy uwzględnić temat dotycz

� Równie zasadne wydaje si

asystenta rodziny i superwizji.

� Zalecana jest organizacja szkole

rodzin i pieczy zast

w rankingu tematyczny

� Plan ,,zapotrzebowania szkoleniowego” uwzgl

zawodowego. W pierwszej kolejno

w zakresie opracowywania aktualizacji strategii problemów społecznych i innych 

programów realizowanych przez jednostki samorz

� Wyniki badania pokazuj

terytorialnego z terenu województwa podlaskiego

organizację wizyt studyjnych.

� Niezbędnym jest, dopas

i sugestiami pracowników jednostek samorz

województwa podlaskiego

� Zalecany jest wzrost inwestycji w zasoby ludzkie

� Sugeruje się przeprowadzenie kolejnej diagnozy

w kolejnym roku celem zminimalizowania deficytów szkoleniowych maj

na celu podnoszenie umiej

 

 

ROZDZIAŁ VII. REKOMENDACJE 

Z wykonanej analizy wynika, iŜ w planie organizacji kursów specjalistycznych

pracownikom wszystkich jednostek biorących udział w badaniu 

 temat dotyczący treningu zastępowania agresji. 

Równie zasadne wydaje się być przeprowadzenie kursów 

asystenta rodziny i superwizji. 

rganizacja szkoleń z zakresu interpretacji ustawy o wspieraniu 

rodzin i pieczy zastępczej, bowiem owa tematyka zyskała najwy

rankingu tematycznym. 

,,zapotrzebowania szkoleniowego” uwzględnia równieŜ 

zawodowego. W pierwszej kolejności naleŜy zadbać o udzielenie doradztwa  

zakresie opracowywania aktualizacji strategii problemów społecznych i innych 

ramów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyniki badania pokazują, Ŝe wśród pracowników jednostek samorz

terytorialnego z terenu województwa podlaskiego istnieje zapotrzebowanie n

 wizyt studyjnych. 

dopasowanie oferty szkoleniowej zgodnej z potrzebami 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

województwa podlaskiego. 

zrost inwestycji w zasoby ludzkie. 

eprowadzenie kolejnej diagnozy potrzeb

celem zminimalizowania deficytów szkoleniowych maj

na celu podnoszenie umiejętności i kwalifikacji.  
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 w planie organizacji kursów specjalistycznych 

ych udział w badaniu 

powania agresji.  

przeprowadzenie kursów w przedmiocie 

 z zakresu interpretacji ustawy o wspieraniu 

pczej, bowiem owa tematyka zyskała najwyŜsze noty 

 potrzebę doradztwa 

 o udzielenie doradztwa  

zakresie opracowywania aktualizacji strategii problemów społecznych i innych 

du terytorialnego. 

jednostek samorządu 

istnieje zapotrzebowanie na 

eniowej zgodnej z potrzebami 

terytorialnego z terenu 

potrzeb szkoleniowych 

celem zminimalizowania deficytów szkoleniowych mających 
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