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Szanowni Państwo!
Połowa roku za nami. W tym czasie, w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zrealizowanych zostało 400 godzin dydaktycznych szkoleń, 392 godziny
dydaktyczne kursów, 40 godzin dydaktycznych warsztatów,
jak również 5 wizyt studyjnych i 1 seminarium. Ponadto w ramach
specjalistycznego doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie zrealizowano ogółem 537,5 godziny.
Więcej szczegółowych informacji na temat realizacji projektu systemowego przekazujemy w kwartalniku.
Na łamach bieżącego numeru znajdziecie Państwo również artykuł
Pani Żanety Izabeli Pietrewicz – pracownika socjalnego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, która przedstawia działania projektu systemowego „Uwierz we własne możliwości”.
W kolejnym artykule Pani Elżbieta Kujawa – pełnomocnik regionu
podlaskiego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, przybliży Państwu czym
zajmuje się i jakie działania realizuje Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Białymstoku.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do udziału w naszym projekcie!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Nik
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„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”
– projekt systemowy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
W drugim kwartale 2013 roku zorganizowaliśmy: 3 szkolenia jednodniowe, 22 szkolenia dwudniowe, 1 szkolenie
trzydniowe, 5 warsztatów i 3 kursy specjalistyczne. Działania prowadzone były przez doświadczonych i wykwa-

lifikowanych trenerów. Szkolenia, kursy i warsztaty
organizowane były w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3
w Białymstoku.

W ramach zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej zorganizowaliśmy:
Termin
działania

Temat działania

Trener/prelegent

Szkolenia 1, 2, 3-dniowe
13-14.05.2013

Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński

14-15.05.2013

Szkolenie: „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”

Izabela Owczaruk

16.05.2013

Szkolenie: „Znowelizowane prawo pracy”

RCS sp.z o.o. Białystok Ewa Leszczyńska

16-17.05.2013

Szkolenie: „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad
środowiskowy”

Firma Biuro Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
Igor Mertyn

21-22.05.2013

Szkolenie: „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”

Izabela Owczaruk

22-23.05.2013

Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński

27.05.2013

Szkolenie: „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD”

Gabinet Psychologiczny Agnieszka Nowak

27-28.05.2013

Szkolenie: „Metody pracy z mieszkańcami dps”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska
Dorota Mączka

03-04.06.2013

Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński

05-06.06.2013

Szkolenie: „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”

SYNERGIA Marcin Fiodorow

10.06.2013

Szkolenie: „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS”

Gabinet Psychologiczny Agnieszka Nowak

13-14.06.2013

Szkolenie: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

„NATAMED” Daniel Śliwiński

13-14.06.2013

Szkolenie: „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”

SYNERGIA Marcin Fiodorow

17-18.06.2013

Szkolenie: „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”

Izabela Owczaruk

20-21.06.2013

Szkolenie: „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”

SYNERGIA Marcin Fiodorow

24-25.06.2013

Szkolenie: „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad
środowiskowy”

Firma Biuro Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
Igor Mertyn

24-26.06.2013

Szkolenie: „Trening umiejętności kierowniczych”

Beata Wiernicka-Bełz

27-28.06.2013

Szkolenie:
„Prawa mieszkańców i pracowników dps”

Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji
Grzegorz Baranowski

Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich współpracę
03-04.06.2013

Szkolenie: „Planowanie strategiczne i budowanie zespołów jako
Biura Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o
elementy współpracy urzędów pracy i instytucji pomocy
Igor Mertyn
społecznej”
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Temat działania

Trener/prelegent

Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi
13-14.05.2013

Szkolenie: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie”

23-24.05.2013

Szkolenie: „Terapia zajęciowa”

26-27.06.2013

Szkolenie: „Terapia zajęciowa”

Marek Święs
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus
Dorota Mączka
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Acceptus
Dorota Mączka

Działania w ramach cyklu LZI
05.04.2013

Seminarium dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych

25-26.04.2013

Szkolenie: „Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI”

Gabinet Psychologiczny „KATHARSIS”
Roman Szmyd

Szkolenie: „Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI”

Tomasz Majewski

Warsztaty: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”
Warsztaty: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”
Warsztaty: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”
Warsztaty: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”
Warsztaty: „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd
Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd
Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd
Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd
Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

28-29.05.2013
24.06.2013
25.06.2013
26.06.2013
27.06.2013
28.06.2013

Kursy specjalistyczne
04-05.04.2013

Kurs specjalistyczny: „Język migowy”

15-17.04.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

23-24.04.2013

Kurs specjalistyczny: „Praca z rodziną z problemem przemocy”

23-26.04.2013

Kurs specjalistyczny: „Mediacje rodzinne”

06-07.05.2013

Kurs specjalistyczny: „Język migowy”

08-10.05.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

21-24.05.2013

Kurs specjalistyczny: „Mediacje rodzinne”

28-29.05.2013

Kurs specjalistyczny: „Praca z rodziną z problemem przemocy”

04-07.06.2013

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

10-11.06.2013

Kurs specjalistyczny: „Język migowy”

12-14.06.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

17-19.06.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

25-27.06.2013

Kurs specjalistyczny:
„Praca z rodziną z problemem przemocy”

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Elwira Pachwicewicz, Krzysztof Cis
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego Warszawa
Piotr Antoniak
Firma „BLIŻEJ” Natalia Król
Mariola Król
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Elwira Pachwicewicz, Krzysztof Cis
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska
Firma „BLIŻEJ” Natalia Król
Mariola Król
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego Warszawa
Maria Kuźmicz
Centrum Rozwiązań TSR
Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
Elwira Pachwicewicz, Krzysztof Cis
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska
Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrkowska
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego Warszawa
Izabela Banasiak
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Do końca czerwca 2013 roku zrealizowaliśmy
3 kursy specjalistyczne: „Mediacje rodzinne” (2 grupy),
„Asystent osoby niepełnosprawnej” (1 grupa) oraz „Praca
z rodziną z problemem przemocy” (1 grupa). W trakcie
realizacji są jeszcze następujące kursy specjalistyczne:
„Język migowy” (2 grupy) oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” (1 grupa).
„Mediacje rodzinne”
Działanie obejmowało łącznie 80 godzin dydaktycznych dla jednej grupy, czyli po 2 spotkania 4-dniowe
(jedno spotkanie to 40 godz. dydaktycznych). Kurs specjalistyczny odbywał się w Hotelu 3Trio w Białymstoku
w następujących terminach: 23-26 kwietnia 2013 r. oraz
21-24 maja 2013 r. Odbiorcami działania byli pracownicy
instytucji pomocy i integracji społecznej z woj. podlaskiego. Kurs prowadziła Pani Mariola Król.
Celem kursu było zdobycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzenia mediacji rodzinnych.
Program działania był zgodny ze Standardami szkolenia
mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał
certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji mediatora rodzinnego, zawierający informacje o kursie, temacie
kursu oraz wymiarze godzin.

Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

Podlaski Przegląd Społeczny

Szkolenie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie”

„Asystent osoby niepełnosprawnej”
Działanie obejmowało łącznie 48 godzin dydaktycznych dla jednej grupy (2 spotkania 3-dniowe dla każdej
grupy). Do końca czerwca kurs zakończyła jedna z dwóch
grup. Terminy spotkań były następujące: 15-17 kwietnia
2013 r. oraz 8-10 maja 2013 r. Odbiorcami działania byli
pracownicy ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia z woj. podlaskiego. Trenerem kursu była Pani
Beata Hawryłko-Zygmunt. Kurs odbywał się w Hotelu
3Trio w Białymstoku.
Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną.
Program kursu obejmował m.in. następujące zagadnienia: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą, psychologiczną,
rehabilitację osób upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych i przewlekle chorych,
osób niewidomych i słabo widzących, osób z dysfunkcją
narządu ruchu, opiekę i pielęgnację, rodzaje wsparcia
osoby niepełnosprawnej.
Druga grupa jest w trakcie realizacji kursu i jej
spotkania odbywają się w następujących terminach:
12-14 czerwca 2013 r. oraz 10-12 lipca 2013 r.
„Praca z rodziną z problemem przemocy”
W 2013 roku w Hotelu 3Trio w Białymstoku zorganizowaliśmy kurs specjalistyczny „Praca z rodziną z problemem
przemocy”. Uczestniczyli w nim członkowie Zespołów
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie z województwa podlaskiego. Był to bezpłatny kurs, obejmujący łącznie 56 godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej, w cyklu trzech
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spotkań (w tym dwa spotkania 2-dniowe (32 godziny
dydaktyczne) i jedno spotkanie 3-dniowe (24 godziny
dydaktyczne)). Spotkania odbywały się w następujących
terminach: 23-24 kwietnia 2013 r., 28-29 maja 2013 r. oraz
25-27 czerwca 2013r. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał certyfikat zawierający informacje o temacie
kursu oraz wymiarze godzin. Kurs prowadzony był przez
doświadczonego trenera Pana Romana Szmyd.
Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy,
w tym w szczególności diagnoza przemocy w rodzinie,
ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy –
kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie i osobą

Kurs specjalistyczny „Język migowy”

stosującą przemoc w rodzinie, diagnoza dzieci krzywdzonych, kompetencje służb – realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
W 2013 roku przez firmę zewnętrzną prowadzona
jest ewaluacja projektu systemowego. Przygotowany
został pierwszy raport cząstkowy, z którego wynika,
że Beneficjenci Ostateczni wysoko oceniają merytoryczną organizację szkoleń, zakres tematyczny oraz
pracę trenerów i doradców.
W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zorganizowaliśmy trzy wizyty studyjne oraz dwa spotkania
Rady PWD.

Szkolenie „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”

Podlaski Przegląd Społeczny
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I spotkanie Rady PWD – 8 lutego 2013 r.
Spotkanie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym
i zorganizowane na wniosek Przewodniczącego Rady.
Dotyczyło ono wypracowania stanowiska do Projektu
założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług
przez jednostki samorządu terytorialnego. Podczas spotkania członkowie Rady PWD wraz z Przewodniczącą oraz
Wiceprzewodniczącą Rady PWD opracowali wspólne
jednogłośne stanowisko. Przedstawione zostały również
opinie innych ośrodków pomocy społecznej na temat
wyżej wymienionego Projeku.
Następnie dokument – Stanowisko jednostek sektora
pomocy społecznej województwa podlaskiego został przesłany do właściwego ministerstwa oraz do wybranych
forów internetowych zajmujących się omawianą tematyką.
II spotkanie Rady PWD – 14 czerwca 2013 r.
Celem spotkania było uzgodnienie form wsparcia
dla asystentów rodziny. Ustalono, iż wyżej wymienieni
pracownicy wymagają wsparcia w postaci dodatkowych
szkoleń. Zaproponowano, aby ROPS zorganizował cykl
spotkań, który będzie miał na celu wsparcie asystentów
rodziny w następującym obszarze: dialog motywacyjny, praca z rodziną z trudnościami opiekuńczowychowawczymi, zadania i rola asystenta rodzinnego.
Ponadto, podczas spotkania został omówiony problem
udzielania pomocy osobom zameldowanym w danej
gminie, ale przebywających za granicą, które wymagają
umieszczenia w domu pomocy społecznej lub schronisku oraz przetransportowania do kraju bez postępowania administracyjnego, tylko na wniosek Konsulatu.
Po przeanalizowaniu wiadomości e-mailowych przesłanych wcześniej przez ośrodki pomocy społecznej
i dyskusji na ten temat ustalono, iż w najbliższym czasie
Członkowie Rady wspólnie przygotują swoje stanowisko
i przedłożą je stosownym instytucjom.

Relacje z wizyty studyjnej:
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”

Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

Podlaski Przegląd Społeczny

Wizyta odbyła się w dniach 9-12 kwietnia 2013 r. W działaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych z woj. podlaskiego.
Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk
w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem –
asystentura rodzinna, opieka instytucjonalna, rodzinna
piecza zastępcza.
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Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” – woj. lubuskie

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z działalnością:
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Odrzańskim. Uczestnicy poznali system organizacyjny, metody pracy oraz realizowane zadania. Na
przykładzie powiatu krośnieńskiego zaprezentowano jak wygląda rodzinna i instytucjonalna piecza
zastępcza.
 Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krośnie Odrzańskim
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Odrzańskim. Spotkanie zakończyło się obszernym
panelem dyskusyjnym, pomiędzy uczestnikami wizyty
a pracownikami odwiedzanych instytucji.
 Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
w Zielonej Górze. Pracownicy organizacji poprzez
swoje wystąpienia zaprezentowali działalność na
rzecz wspierania dzieci i rodziny. Prezentacja działalności Caritas, Świetlicowy Oddział Przedszkolny
„Słoneczko z uśmiechem”, Świetlica „Zielony Dom”,
Wizyta w specjalistycznej placówce wsparcia
dziennego prowadzonej przez Parafialny Zespół
Caritas i parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej
Górze „Aniołkolatki.
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
Uczestnicy zapoznali się z system organizacyjnym,
metodami pracy oraz realizowanymi zadaniami
przez pcpr. Przedstawiony został temat rodzinnej

Podlaski Przegląd Społeczny

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem” – woj. lubuskie
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i instytucjonalnej pieczy zastępczej na przykładzie
powiatu żagańskiego.
Centrum Aktywnej Integracji WINDA w Szprotawie.
Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie
niepowodzeniom życiowym młodzieży z rodzin
zastępczych. W ramach Programu realizowane są
następujące projekty: Przeprowadzenie działań
zapewniających wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach
województwa lubuskiego, Współpraca z Lutolską
Spółdzielnią Socjalną WINDA,,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Żaganiu”,,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”.

Relacje z wizyty studyjnej:
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie
środowiskowej pomocy socjalnej,
organizowania społeczności lokalnej,
w tym programów aktywności lokalnej”
Wizyta odbyła się w dniach 14-17 maja 2013 r. W działaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj.
podlaskiego.

Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk
w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej, w tym programów aktywności lokalnej. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali
się z projektami realizowanymi przez ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz
organizację pozarządową wykorzystującą m.in. animację
społeczną metodą CAL.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili
i zapoznali się z działalnością:
 Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne CISTOR
z Torunia, gdzie poznali metody wykorzystania
narzędzi programów aktywności lokalnej. Podczas
spotkania moderowanego Pani Małgorzata
Kowalska przedstawiła w jaki sposób CISTOR organizuje społeczność lokalną.
 Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy, gdzie zapoznali się z programami
aktywności lokalnej. Podczas prezentacji ukazane
zostały efekty organizowania społeczności lokalnej
na jednym z bydgoskich osiedli.
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu, uczestnicy mieli okazję wymienić
doświadczenia w wyżej wymienionym zakresie.
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Celem spotkania było zaprezentowanie przez
pracowników Ośrodka innowacyjnej metody pracy

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej”

Podlaski Przegląd Społeczny
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Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej”



socjalnej. Przedstawiony został pilotażowy projekt
mający na celu przetestowanie opracowanych
standardów usług pomocy i integracji społecznej:
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej”. W dalszej kolejności zaprezentowano efekty pracy socjalnej na jednym z toruńskich osiedli po czym odbył się panel dyskusyjny.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Uczestnicy zostali oprowadzeni po osiedlach,
w których wdrożono program aktywności lokalnej.
W celu zapoznania się z efektami pracy socjalnej
metodą CAL uczestnicy odwiedzili dwa włocławskie
osiedla.



psychiczne oraz autyzm). Stanowią one 70%
całego zatrudnienia. Zakład prowadzi działalność
w zakresie usług gastronomicznych, poligraficznych
oraz ogrodniczych i porządkowych,
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, które jest jednostką organizacyjną Miasta
Wrocław. Istotą działania placówki jest świadczenie
usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej lub dziennej mieszkańcom Wrocławia,
którzy w szczególności ze względu na wiek, czy
stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby nie mogą udzielić
im wsparcia.

Relacje z wizyty studyjnej:
„System wsparcia osób niepełnosprawnych na
przykładzie województwa dolnośląskiego”
Wizyta odbyła się w dniach 17-21 czerwca 2013 r. W działaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii
zajęciowej oraz ośrodków wsparcia z woj. podlaskiego.
Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk
w zakresie działań na rzecz podnoszenia jakości życia
i wspierania osób niepełnosprawnych na przykładzie
instytucji z województwa dolnośląskiego.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili
i zapoznali się z działalnością:
 placówek prowadzonych przez Dolnośląskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„OSTOJA” we Wrocławiu (Środowiskowy Dom
Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej,
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, Centrum
Terapeutyczno-Rehabilitacyjne),
 Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
który zatrudnia osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym (upośledzenie umysłowe, choroby

Podlaski Przegląd Społeczny

Wizyta studyjna „System wsparcia osób niepełnosprawnych
na przykładzie województwa dolnośląskiego”
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Wizyta studyjna „System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego”







Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej.
Dom jest placówką stacjonarną – koedukacyjną
przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie
chorych, oddaną do użytku mieszkańców w 1981 r.
placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Głogowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Mieszkania Chronione, Ośrodek Wsparcia, Centrum
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie). Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami samorządu
w tworzeniu strategii i programów w zakresie
zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, pozyskuje środki finansowe z gminy
i powiatu na realizację różnorodnych zadań
w ramach ogłaszanych konkursów ofert, zaprasza
na organizowane formy integracyjne przedstawicieli władz, instytucji, organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych i pomocowych.
Starostwa Powiatowego w Głogowie, gdzie zaprezentowano działalność powiatu w obszarze wspierania
osób niepełnosprawnych. Po panelu merytorycznym
nawiązała się dyskusja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych w powiecie głogowskim.

Podlaski Przegląd Społeczny

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie
podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom za
zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyt studyjnych.
W ramach zadania Badania i analizy prowadzone jest
badanie z zakresu polityki społecznej w regionie „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim”. Badanie realizowane jest przez firmę EU-Consult
Sp. z o.o. z Gdańska.
Celem głównym badania społecznego jest szczegółowa charakterystyka realizacji systemu pieczy zastępczej
na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Szczegółowe cele badania to:
1. Ustalenie jak realizowana jest w regionie Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149,
Poz. 887 z późn. zm.), w tym:
- określenie zadań realizowanych przez podmioty
publiczne i scharakteryzowanie współpracy
między nimi, m.in. ustalenie, które z zadań
według nowej ustawy są realizowane przez
gminy i powiaty, czy i gdzie powstały programy

-

-

-

-

wspierania rodziny, do wprowadzenia których
zadań jednostki administracji publicznej przygotowują się;
weryfikacja finansowania pieczy zastępczej
w kontekście nowej Ustawy;
określenie zasięgu współpracy i ocena współpracy między podmiotami realizującymi pieczę
zastępczą a instytucjami takimi jak: instytucje
oświatowe, organizator pieczy zastępczej,
jednostki pomocy społecznej, policja, ośrodki
adopcyjne, służba zdrowia, organizacje non-profit, kościoły, związki wyznaniowe, sądy;
ocena Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz przyjętych
w niej rozwiązań przez instytucje, które ją realizują oraz ustalenie czynników, które wpływają
na tę ocenę;
identyfikacja problemów i kluczowych barier
jakie napotykają poszczególne podmioty
w sprawnym i efektywnym wypełnianiu zadań
związanych ze wspieraniem rodziny i systemem
pieczy zastępczej;
określenie liczby asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
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Szkolenie „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS”

Szkolenie „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD”

-

Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami DPS”

Podlaski Przegląd Społeczny

ocena sprawowania pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w kontekście nowych
warunków prawnych biorąc pod uwagę takie
elementy jak: byt materialny, warunki życia,
opieka zdrowotna, edukacja, przygotowanie do
samodzielnego życia oraz reintegracja z rodziną
pochodzenia.
2. Szczegółowe scharakteryzowanie rodzinnej pieczy
zastępczej, w tym:
- określenie liczby rodzinnych domów dziecka
i rodzin zastępczych z uwzględnieniem ich form
oraz określenie liczby dzieci przebywających
w tych domach i rodzinach – układ powiatowy
– 2012 rok;

12
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-

ustalenie lokalizacji rodzin zastępczych ze
względu na typ oraz ustalenie oddalenia
dziecka od swej rodziny biologicznej;
- ocena otrzymywanych wynagrodzeń i innych
świadczeń za sprawowanie pieczy zastępczej;
- ustalenie zakresu wykorzystanej pomocy, form
wsparcia przez rodziny zastępcze oraz zbadanie
ich potrzeb;
- określenie jak długo sprawowana jest opieka
w rodzinnej pieczy zastępczej i ustalenie miejsc
do których trafiają wychowankowie, gdy opuszczają rodzinną pieczę zastępczą,
- uzyskanie informacji czy wychowankowie po
usamodzielnieniu utrzymują kontakty z opiekunami w pieczy zastępczej.
3. Szczegółowe scharakteryzowanie instytucjonalnej
pieczy zastępczej, w tym:
- określenie liczby placówek z podziałem na typ
i określenie liczby ich wychowanków – układ
powiatowy – 2012 rok;
- określenie liczby opiekunów/wychowawców
regularnie pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- diagnoza potrzeb instytucji pieczy zastępczej;
4. Porównanie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej.

Szkolenie „Planowanie strategiczne i budowanie zespołów
jako elementy współpracy urzędów pracy i instytucji pomocy
społecznej”

5. Scharakteryzowanie dzieci będących w pieczy
zastępczej (wiek, płeć, pokrewieństwo, orzeczenie o niepełnosprawności, czas przyjęcia dzieci
w pieczę zastępczą), określenie zakresu przekazywanych informacji o dziecku i jego sytuacji wraz
z ustaleniem rodzaju dokumentów dziecka przekazywanych placówkom opiekuńczo wychowawczym
i rodzinom zastępczym, ocena możliwości poznania
dziecka przed przyjęciem w pieczę zastępczą, weryfikacja stopnia utrzymywania kontaktu dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej ze swoimi rodzicami,
ocena szans dzieci przebywających w pieczy zastępczej na reintegrację z rodziną pochodzenia.
6. Scharakteryzowanie sprawowania pieczy zastępczej
w trybie interwencyjnym w regionie, (ile jest rodzin,
które pełnią funkcję pogotowia rodzinnego, okres
przebywania dzieci w pogotowiu, charakterystyka
tych dzieci, gdzie są umieszczane z pogotowia, jak
szybko regulowana jest ich sytuacja prawna).
Badanie będzie zrealizowane do dnia 27 września 2013
roku. Następnie raport z badania zostanie opublikowany
w formie książkowej, a jego fragmenty upowszechnione
na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Podlaski Przegląd Społeczny

W ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekonomiczna zorganizowaliśmy:
 dwa szkolenia dwudniowe na temat „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej”.
Szkolenia odbywały się w dniach 20-21 maja 2013 r.
oraz 5-6 czerwca 2013 r. w Hotelu 3Trio w Białymstoku. Odbiorcami działania byli pracownicy
instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających



Szkolenie „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz
ekonomii społecznej”

i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Podczas szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia: sposoby nawiązywania współpracy i tworzenia partnerstwa, partnerstwo
instytucji pomocy i integracji społecznej, NGO,
jednostek samorządu terytorialnego jako podstawa
rozwoju ekonomii społecznej w regionie, partnerstwo publiczno-społeczne, tworzenie i wspieranie
podmiotów ekonomii społecznej.
wizytę studyjną do woj. świętokrzyskiego na
temat „Ekonomia społeczna szansą rozwoju
społeczności lokalnych”

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w telewizji regionalnej emitowane były spoty reklamowe
pokazujące pozytywne aspekty wdrażania ekonomii
społecznej w woj. Podlaskim, wyprodukowane w 2012
roku. Emisja ich odbywała się przed programem informacyjnym „Obiektyw” w następujących terminach:
 Ekonomia społeczna szansą na rozwój i nowe
miejsca pracy – 8-12 kwietnia 2013 r.,
 Dobra jakość produktów produkowanych przez
podmioty ekonomii społecznej – 22-26 kwietnia
2013 r.,
 Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie podlaskim – 6-10 maja 2013 r.

Relacje z wizyty studyjnej:
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju
społeczności lokalnych”

Szkolenie „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”

w sferze pomocy społecznej i pracownicy samorządu
terytorialnego z województwa podlaskiego bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki
organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań.
Celem szkolenia było zdobycie lub pogłębienie
wiedzy w zakresie nawiązywania partnerstw

Podlaski Przegląd Społeczny

Wizyta odbyła się w dniach 25-28 czerwca 2013 r.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji
społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki
organizacyjne pomocy społecznej.
Głównym celem wizyty studyjnej było budowanie
współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak
także zaobserwowanie dobrych praktyk w obszarze partnerstwa międzysektorowego w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili i mieli okazję
zapoznać się z działalnością:
 Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka Spółka z o.o. w Radomiu. Przedsiębiorstwo
utworzone zostało przez Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w celu
przeciwdziałania bierności społecznej i zawodowej
osób chorujących psychicznie.
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Kurs specjalistyczny „Język migowy”



Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów
„Bałt”, gdzie przeprowadzone zostały spotkania
moderowane „Rozwój społeczno–gospodarczy
Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej” oraz Stowarzyszenie
LGD „Krzemienny Krąg”, jako przykład współpracy
międzysektorowej na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej.”



Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” spółka
z o.o. które jest wynikiem współpracy partnerskiej
Stowarzyszenia „Delta” oraz Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów”. „Allozaur” świadczy
usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
prowadzenia gastronomii, organizacji imprez towarzyszących, pielęgnacji zieleni itp. Firma prowadzi
również działania społeczne na rzecz integracji
mieszkańców Bałtowa, organizując wydarzenia
kulturalne i wsparcie zarówno dla osób starszych
jak i dla młodzieży.
Park dinozaurów „JuraPark Bałtów”, który powstał
w ciągu ostatnich kilku lat z inicjatywy lokalnych
stowarzyszeń – Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów. Są tam atrakcje turystyczne
przyciągające tysiące turystów takie jak: Park
Jurajski z dinozaurami naturalnej wielkości, Kraina
Koni, pierwszy w Polsce spływ tratwami nizinną
rzeką Kamienną, Polskie Safari, gdzie można podziwiać kilkanaście gatunków zwierząt kopytnych, stok
narciarski i wiele innych. W „JuraParku” przeprowadzono spotkanie moderowane „Turystyka lokalna
jako przedmiot działalności podmiotów ekonomii
społecznej na przykładzie JuraPark Bałtów” oraz
„Questing – metoda interpretacji turystyki dziedzictwa jako przykład realizacji projektu Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej”
Stowarzyszenia RAZEM na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prezentacja działalności WTZ jako podmiotu
ekonomii społecznej, ukierunkowanego na aktywizacje społeczną i zawodową osób niepełnospraw-

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” – woj. świętokrzyskie

Podlaski Przegląd Społeczny

w celu aktywizacji społeczno – zawodowej osób
niepełnosprawnych. Zakład świadczy usługi gastronomiczne oraz zajmuje się organizacją imprez
okolicznościowych, szkoleń i konferencji.
W ramach zadania Upowszechnienie współpracy
i dobrych praktyk instytucjonalnych zorganizowaliśmy
trzydniową wizytę studyjną na temat „Dobre praktyki
w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie świętokrzyskim”, jak również zleciliśmy firmie
zewnętrznej przygotowanie filmu upowszechniającego
pracę socjalną. Film wyprodukowany będzie do końca
sierpnia 2013 r.

Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna szansą rozwoju
społeczności lokalnych” – woj. świętokrzyskie







nych intelektualnie. Celem działalności warsztatu
jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stworzenie osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia.
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Odbyła się tam prezentacja
dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw
międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz prezentacja działalności
ARL Sp. z o.o. na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. CIS powstał w 2010 r. przy Fundacji
„Pomocna Dłoń”, której fundatorem była Agencja
Rozwoju Lokalnego. Rolą Centrum jest odbudowanie oraz podtrzymanie umiejętności pełnienia
ról społeczno – zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, który
powołany został przez Caritas Diecezji Siedleckiej
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Relacje z wizyty studyjnej:
„Dobre praktyki w obszarze
współpracy instytucjonalnej
w województwie świętokrzyskim”



Wizyta odbyła się w dniach 22-24 maja 2013 roku.
W działaniu udział wzięli pracownicy powiatowych
urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego.
Wizyta studyjna była wspólnym działaniem dla
przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia z województwa podlaskiego,
prowadzonym w celu tworzenia partnerstw i współpracy
na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili i mieli okazję
zapoznać się z działalnością:
 Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysko-Kamiennej.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele MOPS Skarżysko-Kamienna, PUP Skarżysko-Kamienna oraz PCPR
Skarżysko-Kamienna. Przedstawiciele w/w instytucji
zapoznali uczestników wizyty z działaniami partnerskimi jako nowymi wyzwaniami pomocy społecznej
oraz zaprezentowali dobre praktyki w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Uczestnicy dowiedzieli się, że
głównym celem ARL jest rozwój zasobów ludzkich,
wspieranie przedsiębiorców, inicjowanie i kreowanie nowych przedsięwzięć. Agencja realizuje
projekt „Wspólna sprawa”, którego celem jest zwiększenie dostępu osób korzystających ze wsparcia
ośrodków pomocy społecznej do aktywnych
programów integracyjnych, obejmujących aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną oraz zmniejszenie indywidualnych barier
w powrocie na rynek pracy (w tym: prawnych,
psychologicznych, społecznych, organizacyjnych
i finansowych). Realizatorami projektu są: Agencja
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, MOPS Ostrowiec Świętokrzyski, GOPS
Bałtów, OPS Lipnik, GOPS Mirzec, MGOPS Kunów,
OPS Ćmielów.
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów
„Bałt”. Podczas spotkania Pani Edyta Lenart zaprezentowała działania partnerskie realizowane na
rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej przez
Stowarzyszenie. Następnie uczestnicy zapoznali się
z dobrymi praktykami na rzecz rozwoju społeczności lokalnej na przykładzie działalności „Jura Park
Bałtów”.

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. świętokrzyskim”
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Wizyta studyjna „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. świętokrzyskim”



Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Przedstawiciele w/w instytucji zaprezentowali działania dążące do zwiększenia aktywności
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach promocji projektu wydaliśmy materiały promocyjne – teczki i długopisy, które rozdajemy uczestnikom działań wraz z materiałami szkoleniowymi. Promocję
projektu prowadzimy na bieżąco. Na podstronie internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl zamieszczamy informacje dotyczące planowanych działań, relacje z działań, zdjęcia, wysyłamy informacje o projekcie do
instytucji. Projekt oznaczamy zgodnie z Wytycznymi MRR.
Informujemy, że także w okresie wakacyjnym będą
organizowane dla Państwa formy wsparcia. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu
www.projekt.rops-bialystok.pl, na której zamieszczamy
szczegółowe informacje o działaniach realizowanych
w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy
i liczymy na Państwa zgłoszenia!

Podlaski Przegląd Społeczny
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Harmonogram działań zaplanowanych na okres lipiec-wrzesień 2013 r.:
Termin działania

Temat działania

01-02.07.2013

Szkolenie: „Pomoc a interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

02-04.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

02-05.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

03-04.07.2013

Szkolenie: „Interwencja kryzysowa- podstawy profesjonalnej pomocy”

08-09.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Język migowy”

10-12.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent osoby niepełnosprawnej”

15-16.07.2013

Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

16-18.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

17-18.07.2013

Kurs specjalistyczny: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

23-26.07.2013

Wizyta studyjna: „Wspieranie rodziny, asystentura rodzinna” woj. małopolskie (Kraków)

30.07-01.08.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

08-09.08.2013

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

19-22.08.2013

Kurs specjalistyczny: „Trening Zastępowania Agresji”

20-23.08.2013

Wizyta studyjna: „Aktywizacja zawodowa i społeczna” woj. opolskie (Opole)

26-28.08.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

02-03.09.2013

Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

03-04.09.2013

Szkolenie: „Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa”

04-05.09.2013

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

05.09.2013

Szkolenie: „Diagnoza dziecka doznającego przemocy w rodzinie”

05.09.2013

Szkolenie: „Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”

06.09.2013

Szkolenie: „Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”

09-10.09.2013

Szkolenie: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

10-12.09.2013

Wizyta studyjna: „Aktywizacja zawodowa i społeczna” woj. lubelskie (Lublin)

16-18.09.2013

Kurs specjalistyczny: „Asystent rodzinny”

17-20.09.2013

Wizyta studyjna: „Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych” (woj. małopolskie –
Kraków – Bielsko-Biała – Laliki – Klucze – Radom)

19-20.09.2013

Szkolenie: „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego”

23-24.09.2013

Szkolenie: „Budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej”

23-25.09.2013

Szkolenie: „Arteterapia”

24-25.09.2013

Szkolenie: „Praca z rodziną z problemem przemocy”

26-27.09.2013

Szkolenie: „Jak animować społecznie środowisko lokalne”

Podlaski Przegląd Społeczny
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Bożena Sury
Opiekun procesu LZI Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W I półroczu 2013 roku w ramach cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych przeprowadzono:
 w dniu 05 kwietnia 2013 r. – seminarium dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
w którym udział wzięło 59 uczestników;
 w dniach 23-24 kwietnia 2013 r., 28-29 maja 2013 r.
i 25-27 czerwca 2013 r. – kurs specjalistyczny: „Praca
z rodziną z problemem przemocy”, w którym udział
wzięło 20 uczestników. Kurs został przeprowadzony
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 w dniach 25-26 kwietnia 2013 roku szkolenie: „Praca
z osobą doznającą przemocy dla członków LZI”,
w którym udział wzięło 19 uczestników;
 w dniach 28-29 maja 2013 roku szkolenie: „Praca
z osobą stosującą przemoc dla członków LZI”,
w którym udział wzięło 21 uczestników;
 w dniach 24 -28 czerwca 2013 roku -5 jednodniowych warsztatów pn.„Indywidualny plan pomocy
osobie dotkniętej przemocą w rodzinie – opracowanie i monitoring”, w których udział wzięło łącznie
80 uczestników.
Ponadto zrealizowano łącznie 100 godzin doradztwa
prawnego i psychologicznego w 19 gminach.
Celem wyżej wymienionych szkoleń było pogłębienie wiedzy, umiejętności i wymiana doświadczeń
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzane formy wsparcia gminnych zespołów interdyscyplinarnych zostały ocenione przez uczestników
pozytywnie. Niektórzy uczestnicy szkoleń wskazali, iż
zawierały one cenne wskazówki i uwagi, dzięki którym
przeprowadzą w gminach modyfikację dotychczasowego funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych.
Najistotniejszą sekwencją współpracy, którą podkreślano w trakcie wymiany doświadczeń, jest kwestia
zaangażowania poszczególnych członków zespołów
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interdyscyplinarnych i grup roboczych. Współpracują
ludzie, nie instytucje i od ich nastawienia i zaangażowania uzależniona jest skuteczność i sprawność tworzonego gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Współpraca to też nie tylko wymiana informacji, liczy się praca realna, a nie pozorna.
Dziękujemy wszystkim członkom zespołów interdyscyplinarnych woj. podlaskiego za zainteresowanie
i aktywne uczestnictwo w cyklu dla LZI i serdecznie
zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach przewidzianych do realizacji w II połowie 2013 roku, tj.:

Kurs specjalistyczny „Praca z rodziną z problemem przemocy”
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szkolenie: „Dokumentacja i ochrona danych osobowych w LZI”;
szkolenie: „Praca z dzieckiem krzywdzonym
w ramach procedury NK”;
spotkania w subregionach nt.: „Diagnoza dziecka
krzywdzonego” i „Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym”;
II edycja kursu specjalistycznego: „Praca z rodziną
z problemem przemocy”.

Co jest ważne w pomocy
– z doświadczeń asystentów rodzinnych
Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Od lipca w czterdziestu środowiskach gminnych
w województwie podlaskim rozpoczynają pracę asystenci
rodzinni. Ich zatrudnienie zostało dofinansowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowując
się do wykonywania swoich obowiązków w terenie
mogą skorzystać z opracowanych wcześniej w Białymstoku Standardów pracy asystenta rodzinnego (Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Droga na zlecenie
Miasta Białystok) dostępnych również w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej, z pomocy doradców lub
szkoleń w Biurze Projektu ROPS Białystok.
Stanowisko asystenta rodziny jest nowym wyzwaniem reformy systemu pomocy rodzinie. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca
2011 roku, która w dużym stopniu reguluje zasadnicze
standardy, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012.
Nie znaczy to jednak, że metoda asystowania
rodzinie do momentu ukazania się Ustawy nie istniała.
Wiele instytucji w różnych rejonach Polski wypracowało
ciekawe i skuteczne procedury, standardy pracy z rodziną.
Asystent rodziny powinien wspomagać pracownika socjalnego, który obciążony nadmiarem
obowiązków nie jest w stanie realizować „pogłębionej
pracy socjalnej z rodziną”. Metoda asystowania rodzinie
jest nazywana specyficznym instrumentem pozwalającym na realizację trzech głównych filarów polityki
społecznej: prewencji, interwencji i integracji. Pozwala
na realizację ważnego celu przyświecającego pracy
socjalnej, jakim jest profilaktyka.
Asystowanie rodzinne zalicza się do sfery usług,
których celem zasadniczym jest poprawa warunków
życia codziennego i wzmacnianie więzi rodzinnych
przez towarzyszenie rodzinom dysfunkcjonalnym,
które nie potrafią samodzielnie pokonywać trudności życiowych. Zakłada się przy tym okresowe utrzymywanie relacji między rodziną a asystentem rodzinnym,
który wspomaga procesy budowy lub odbudowy
kompetencji, wytwarzanie lub wzmacnianie umiejęt-
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ności działania społecznego i sprawności w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych.
Analiza dobrych praktyk w zakresie pracy z rodziną
doświadczającą wieloproblemowości, w tym ubóstwa,
bezrobocia i trudności w opiece nad dziećmi wykazuje,
że w efekcie współpracy z asystentami rodziny uniezależniały się od pomocy społecznej lub samodzielne funkcjonowały w obszarach zawodowych i społecznych.

Nadrzędnym celem pomocowym wszystkich
profesjonalistów i osób działających w obszarze
rodziny powinno być usamodzielnianie
Dotychczasowe działania służb społecznych (instytucji pomocy społecznej i rynku pracy) nie przynoszą
wymiernych efektów. Liczba rodzin korzystających
z pomocy powyżej dwóch lat nie zmienia się. Sporadyczne praktyki w Polsce i za granicą (praca asystentów
rodzinnych w Częstochowie, Białymstoku, czy Gdańsku,
systemowa praca z rodziną, konferencje grup rodzinnych, praca „w posagu” w zachodniopomorskim) przekonują, że efektywna praca z rodziną możliwa jest tylko
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przy aktywnym współudziale wszystkich członków.
Zagraniczne doświadczenia z Niemiec, Francji i Belgii
pokazały, że plany pisane przez specjalistów dla rodzin
nie przynoszą oczekiwanych efektów, są narażone na
nietrafne diagnozy, źle określone problemy i opór rodzin.

Tylko plany pisane z rodzinami,
oparte na ich zaangażowaniu, wpływie
i decyzyjności są efektywne i dają
prawdziwy obraz potrzeb rodziny
Brak pomiaru jakości pracy oraz brak realnego
współdziałania w instytucjach pomocowych w gminie
i w powiecie (brak koordynatora rodziny, podejmującego z nią ostateczne decyzje, brak wspólnego, jednego
planu pracy) w konsekwencji skutkuje brakiem odpowiedzialności za efekty. Wpływa to na minimalizm
podejmowanego wsparcia przez służby oraz utrwala
wieloletnie formy świadczeń, prowadząc do uzależniania
rodzin od pomocy społecznej. Na przykładzie działającego w Białymstoku Stowarzyszenia DROGA można
obserwować mechanizm systemowego, efektywnego
współdziałania z rodziną. Praca zaczyna się od wspólnej
decyzji rodziców i dzieci dotyczącej usług asystentury
(Od początku pracy rodzina otrzymuje asystenta, który
odpowiada za wszystkie zadania podejmowane w etapach
pracy z rodzina, aż do jej usamodzielnienia. Reprezentuje
on „swoją” rodzinę, jest rzecznikiem, towarzyszem, ale też
interwentem.), diagnozy i genogramu, określającego
miejsce rodziny w społeczności mikro (własnej) i makro
(środowiskowej). Następnie rodzina z asystentem dokonuje wyboru działań w ośrodkach Stowarzyszenia lub
instytucjach poza nim, niezbędnych na określonych
etapach (w obszarach socjalnym, integracyjnym – Opis
działalności Stowarzyszenia DROGA na rzecz rodzin wieloproblemowych www.stowarzyszeniedroga.pl, zawodowym i społecznym). Liczba praw rodziny wzrasta wraz
z kolejnymi zadaniami w pracy nad zmianą.

Przejęcie odpowiedzialności przez rodziny
za siebie wraz ze stałym wsparciem asystenta
pozwoliło na zdecydowany wzrost efektywności
pomagania. W dwuletnim cyklu współpracy
wskaźnik rodzin usamodzielnianych sięga 65%
Systemowe ujęcie rodziny wskazuje, że jest ona
pewną złożoną rzeczywistością i zbiorem dynamicznej
interakcji, w której każdy element jest określany przez
pozostałe. Takie rozumienie zakłada, że na jakość funkcjonowania całej rodziny jako wspólnoty osób, mają
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wpływ wszyscy jej członkowie. Zwykle w obrębie
rodziny dostrzegamy jedną osobę, która prawdopodobnie jest przyczyną większości problemów. Jednak
nie tylko ta osoba wpływa na innych członków rodziny,
system rodziny powiązany jest siecią cyrkularnych relacji,
każde zachowanie poszczególnego członka rodziny
wpływa na pozostałych.

Rodzina powinna być więc
pierwszoplanowym adresatem pomocy,
jednostka pozostawać jakby w tle
Tradycyjna praca socjalna oznacza koncentrowanie
się na deficytach klienta. Klient zachęcany jest do współpracy, ale zwykle pozostaje w cieniu pracownika socjalnego i całkowicie zdaje się na niego. Empowerment

(z ang. power – siła) to przywracanie klientowi sił
i kontroli nad własnym życiem poprzez odnajdywanie
i wspieranie jego zasobów, energii i kompetencji, to
umacnianie klienta. Jest to coś więcej niż aktywizowanie
człowieka poprzez zachęcanie go do działania i niezrobienie za niego wszystkiego. Empowerment każe pomagającemu zacząć od etapu, który jest jednocześnie bazą
i podstawą wszelkiej aktywizacji. Chodzi tu o odkrycie
właśnie w sytuacji kryzysu mocnych stron i zdolności,
a następnie umiejętne zapoczątkowanie procesu odzyskiwania przez niego ponownej kontroli nad kształtowaniem własnego świata. Ma dojść do wzrostu kompetencji
socjalnych, poznawczych i emocjonalnych. To zaś ma
bezpośrednio oddziaływać na poprawę jego samoświadomości i prowadzić do aktywności. (Krasiejko Izabela,
Metodyka działania w pracy socjalnej z rodziną, [w:] S. Czarnecka, R. Majer, M. Mirowska. (red.), Rodzina w lokalnym
systemie pomocy społecznej, Częstochowa 2005)
Empowerment przeniesie odpowiedzialność za
efekty pomocy na rodzinę, gdyż ona staje się twórcą
swojego planu pomocowego, dobierając sobie osoby
do wspólnej pracy (mogą to być przyjaciele lub osoby
z instytucji) oraz realizatorów. Przy określonym wsparciu
każda rodzina jest w stanie odnaleźć w sobie potencjał
i zasoby do zmiany.
Autorzy definicji empowerment zwracają uwagę na
rolę osób pomagających, wskazując, że polega ona na
dostarczaniu wsparcia i kompetencji potrzebnych do
samodzielnego podejmowania decyzji oraz przejmowania za nie odpowiedzialności. W odniesieniu do indywidualnej motywacji empowerment obejmuje cztery
wymiary: nadanie osobistego znaczenia wykonywanej
pracy, znajomość własnych kompetencji, przekonanie
o możliwości dokonywania pro aktywnych wyborów
i przekonanie o wartości pracy własnej.
Innowacyjność założeń zakłada przede wszystkim
to, że rodzina z podopiecznego staje się klientem,
a nawet partnerem służb pomocowych.

Powodzenie asystentury jest uzależnione od
stabilności procesu towarzyszenia rodzinie
w kolejnych etapach rozwiązywania problemów
Zawód asystenta jest „młody” i nieschematyczny,
niezwiązany też z żadną formą świadczeń finansowych.
Według zapisów ustawy (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 15)
jego celem jest poprawa warunków życia codziennego
i wzmacnianie więzi rodzinnych, wspomaganie procesów
budowy lub odbudowy kompetencji, wytwarzanie
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lub wzmacnianie umiejętności działania społecznego
i sprawności w rozwiązywaniu codziennych problemów
życiowych. Asystent ma pełnić funkcję organizatora życia
rodzinnego i doradcy, a także łącznika międzyinstytucjonalnego. Staje sie częścią systemu rodzinnego. Ponosi
wspólnie z nią odpowiedzialność za ostateczne efekty.
Skuteczna praca z rodziną wymaga indywidualizacji procedur oraz technik, czyli specyficznego dopasowania sposobów postępowania do potrzeb rodziny.
Model odpowiedni w pracy z rodziną borykającą się
z trudnościami w sferze ekonomicznej, ale radzącej
sobie z realizacją innych filarowych funkcji, nie będzie
odpowiedni dla rodziny zaniedbującej (z różnych
powodów) zadania w ramach funkcji emocjonalno-ekspresyjnej czy wychowawczej.
Analiza doświadczeń praktycznych i teorii pomagania pozwala określić czynniki wpływające na usamodzielnienie rodzin. Znajdują się wśród nich:
 wsparcie całej rodziny, a nie tylko dorosłych albo
tylko dzieci,
 przyjęcie rozwiązań wskazujących na aktywność
rodziny, na jej współodpowiedzialność,
 zmiana postawy z biorącej na uczestniczącej, stosowanie kontraktów od początku pracy- wykorzystanie empowermentu (wzmacnianie kompetencji
i przywracanie samosterowności), wspólna decyzja
dotycząca korzystania i planowania pracy,
 budowanie więzi lokalnych (ze społecznością gdzie
rodziny są osadzone, by nie były wykluczone, ale
zintegrowane), społeczne przyzwolenie/wsparcie
działań,
 traktowanie pracy z rodzina jako procesu (etap po
etapie),
 jakość i etyka pracy osób wspierających rodziny
(kwalifikacje, superwizja, praca zespołowa, docenienie działań oraz zapobieganie wypaleniu
zawodowemu w długim procesie pomagania),
systematyczna praca interdyscyplinarna,
 jednolity system prawny wdrażany przez instytucje na danym terenie, proste procedury, w tym
jednoznacznie wskazana osoba odpowiedzialna za
rodzinę,
 rozwijanie niepieniężnych form wsparcia.
Dzięki takiemu podejściu asystent służy usamodzielnianiu rodzin poprzez kompleksową zmianę
metod i udzielanego zakresu wsparcia. Wprowadza
jeden, rodzinny plan pomocy podporządkowując mu
służby i usługi wybierane przez rodzinę. Wykorzystuje
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istniejące kompetencje, uprawnienia i zasoby
lokalne w powiecie i gminie. Poprzez nie rozwija pomoc
opartą o jakość. Terminowość i kontrakty systematyzują zadania, obowiązki i przywileje wszystkich
stron. Wzmacnia kompetencje społeczne, modeluje role
rodzinne, społeczne, kulturowe oraz wyrównuje szanse
edukacyjne i zawodowe dzieci i młodzieży.
Propozycją jest, by rekrutowane do pracy
z asystentem były rodziny, gdzie wychowują się dzieci
i łącznie występuje kilka poniższych cech:
a) rodzice i dzieci korzystają już z różnych form pomocy
i jest to długoterminowe (min 2 lata,)
b) wyczerpane zostały własne zasoby rodziny radzenia
sobie z trudnościami i/lub wykorzystywano sposoby
środowiskowe i nie przyniosły one rezultatów,
c) występują braki w kwalifikacjach zawodowych/
umiejętnościach rodziców,
d) dzieci wykazują przejawy demoralizacji lub zaburzenia zachowania,
e) rodzina jest wielodzietna,
f ) nastąpiło ograniczenie władzy rodzicielskiej przez
Sąd Rodzinny lub nastąpiło zobowiązanie rodziny
do pracy terapeutycznej,
g) sytuacja rodziny pogorszyła się w ciągu ostatniego
roku (tzn. wystąpiły dodatkowe kryzysy: zagrożenie
eksmisją, poważna choroba somatyczna).
Udzielana rodzinom pomoc ma wykształcić indywidualne postawy jej członków, dzięki którym zagwarantowany będzie ich dalszy rozwój i właściwe funkcjonowanie
w społeczeństwie.
Jeśli zmiana ma dokonać przemiany postaw
(wzrost poczucia odpowiedzialności za swój los, zaradności, motywacji do działania czy zwiększenia wiary
we własną moc sprawczą), trzeba włączyć w nią jak
największą liczbę osób. Nawiązanie długofalowej współpracy i pozytywnych relacji, szczególnie z podmiotami
instytucjonalnymi (np. samorządowymi, społecznymi,
gospodarczymi, kościelnymi) pozwala wykorzystać
kompetencje różnych podmiotów i gromadzić istniejące
najlepsze doświadczenia, stanowiąc dobre wsparcie dla
działającego zespołu.

Ludzie są spokojniejsi, jeśli wiedzą,
że mogą w każdej chwili otrzymać pomoc
nie tylko z wewnątrz, ale i z zewnątrz
Pomaganie rodzinie w usamodzielnianiu musi
mieć określony, zaplanowany od początku czas trwania,
w przypadku pracy asystenta to 24 miesiące. Działania
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Kurs specjalistyczny „Asystent rodzinny”

interwencyjne, wstępne przez pierwsze 3-4 miesiące
charakteryzują się intensywnością, potem pojawia
się konkretna praca nad planem. Rodzina rozpoczyna
koncentrowanie się na własnej odpowiedzialności, zna
zasoby, posiada bogate zaplecze usługodawców i osób
wspierających, została przygotowana edukacyjnie
i warsztatowo do samodzielności.
Systematycznie kontakty pomocowe z asystentem
i zespołem rodzinnym powinny słabnąć, a wzmacniane
być umiejętności i działania rodziny na rzecz rozwoju
osobistego i własnej społeczności. Przy dłuższym okresie
relacje pomiędzy zespołem, usługodawcami, a rodziną
stają się niekonstruktywne i uzależniające.
Z doświadczenia asystentów i instytucji wiemy,
że kończenie pracy to bardzo trudny moment. Najważniejsze, by w momencie rozpoczęcia pracy z rodziną

myśleć i ustalać jej koniec. Ile czasu, spotkań i usług
pomocowych potrzebujemy (asystent i rodzina), by móc
się usamodzielnić?, nie uzależnić od pomagającego,
wzbudzić zasoby i edukować. Z naszych rekomendacji
praca z rodziną trwać ma do 1,5 roku oraz kolejne pół roku
to monitorowanie. Jest to standardowy czas na zmiany
(oczywiście wyśrodkowany przez różnice, niektórzy będą
z asystentem przez rok, inni może trzy lata).
Zakończenie może przybierać różne formy. Może
nastąpić z inicjatywy podopiecznego (np. zrezygnuje z dalszej współpracy, rodzic przebywa w zakładzie karnym, a dzieci w rodzinach zastępczych), może
to być także działanie z góry ustalonym czasie, który
dobiega końca (planowaliśmy koniec i on nadszedł).
Zakończenie może zostać zaplanowane nawet wówczas,
gdy czas działania nie był ustalony od początku, może
stanowić także pewien etap przejściowy. Jedną z form
kończenia jest przekazanie – polega ono na zmianie partnerów, zmienia się asystent i/lub instytucja społeczna
(zmianę miejsca zamieszkania lub pracy).
Zakończenie działania jest dla rodziny potwierdzeniem jej możliwości, oznacza, że dokonały się zmiany
w jej sytuacji, postrzegane jest więc jako przyjemne. Nie
uwalnia jednak od obaw i poczucia zagrożenia. Rodzina
może przeżywać: negacje, wrogość do asystenta lub
mieć nowe życzenia, wykazywać rekapitulację czy
regres. Należy pamiętać, że mechanizmy te są naturalne
i trzeba przygotować się na nie w planie pracy z rodziną.
Za wspólna zgodą wkraczamy w fazę przygotowania
zakończenia. Musimy porozumieć się z rodziną i porozmawiać o zaprzestaniu pracy.
Przy konstruowaniu sieci wsparcia (po zakończeniu pracy z rodziną) proponuje się:
a) utrzymać minimum przez pół roku usługi asystenta
rodzinnego w celu podtrzymania trwałości zmian
i usamodzielniania,
b) utrzymać jeden, rodzinny plan dla wszystkich
instytucji,
c) ustalić zasady dalszej współpracy i wymiany informacji (w jakich sytuacjach dzwonimy do siebie, jak
często odbywają się zespoły, jak instytucje uczest-
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niczą w planowaniu i realizacji pracy z rodziną),
jak też odpowiedzialności,
d) zadbać o kontynuację na wspólnych spotkaniach,
e) pozyskać współpracę ze środowiskiem wolontariatowym,
f ) uaktualnić listę aktywności i usług, informację
o kompetencji poszczególnych służb, placówek,
instytucji i organizacji, przekazać ją rodzinie.
Kontynuacja wsparcia ma raczej na celu utrwalanie
zmian w rodzinie i w społeczności, pomoc w nagłym
kryzysie, niż realizację nowych celów.
Warto próbować systematycznie włączać grupę
asystentów rodzinnych do zespołów interdyscyplinarnych, do grup roboczych oraz korzystać z ich usług
w pracy z rodzinami wieloproblemowymi.

Asystentura jest formą zdecydowanie droższą
od innych metod, a nakłady gminy w jej
przypadku są zdecydowanie wyższe, stąd
stosowanie asystentury uzasadnione jest tam,
gdzie może ona przynieść zamierzony skutek
Jednak każda, zgłaszająca się samodzielnie rodzina
powinna mieć prawo skorzystać ze wsparcia asystenta
rodziny. Prowadzenie selekcji negatywnej wobec rodziny
chętnej do pracy, wybieranie tzw. rodzin rokujących,
odmawianie rodzinie pomocy jest niezgodne z celami
pomocy społecznej i etyką zawodową.
Końcowa ocena podsumowuje wyniki i jest cennym
źródłem wniosków do dalszej pracy. Sprawozdanie
należy przygotować wspólnie z rodziną i kierownikiem
instytucji, gdzie pracuje asystent.
Praca asystentów rodzinnych oraz realizowane
plany pomocy zapewne nie we wszystkich przypadkach
zakończą się uniezależnieniem rodzin.
Jednak edukacja i zaangażowanie rodzin pozwolą,
by znalazły się one na drodze do tego celu, a współpraca
asystentów rodzinnych, specjalistów i instytucji, ich
metodyczne postępowanie zapewni nową jakość i efektywność wsparcia rodzin w gminach.
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Doradztwo psychologiczne w zakresie LZI
Krystyna Wysocka
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Mogę napisać śmiało, że to półmetek doradztwa.
Z końcem czerwca ilość godzin przeznaczonych na tę
formę wsparcia dla LZI została wykorzystana przez gminy
w połowie, chociaż do końca roku zostało jeszcze sześć
miesięcy. Bardzo cieszy mnie tak duże zainteresowanie
w tym roku pomocą dla zespołów w zakresie psychologicznym. Oprócz gmin znanych mi z poprzednich edycji
dużą zmianą jest to, że również chętniej sięgały po konsultacje te gminy, które do tej pory nie korzystały ze spotkań.
W tych pierwszych widać ogromną ewolucję – to
już wytrawni znawcy tematu, to osoby, które ze swobodą
poruszają się w meandrach ludzkich losów. Zadziwia
mnie niezmiennie na spotkaniach to, że mimo różnicy
doświadczeń, poglądów i klimatu dyskusji zawsze priorytetem jest pomoc. Praca zespołowa jest tyleż owocna,
co trudna przez formę grupowej współpracy, gdzie nasze
indywidualne predyspozycje są poddawane wpływom
grup i argumentom innych uczestników.
Mam wrażenie, że w naturalny sposób obecnie
w zespołach są osoby zainteresowane taką formą
pomocy, a przewodniczący LZI starannie starają się
dobrać skład, aktywnie zabiegając o członków, których
działalność zawodowa czy społeczna daje gwarancję
aktywnego zaangażowania się w pracę.
Dla mnie osiową kwestią w dobieraniu metod interwencji – a jest to najczęstsze pytanie – jest diagnoza. Jej
uważne przeprowadzenie, korzystając z zasobów grupy,
daje gwarancję optymalnego doboru metod pracy interwencyjnej, a później doboru planu pomocy rodzinie.
Na tym najważniejszym etapie doskonale widać
sensowność pracy zespołowej w tej kwestii. Wielość
obserwacji, korzystanie z różnych zasobów w zależności
od tego, czym dysponują poszczególne służby wchodzące w skład zespołów i grup daje wielowymiarowy
obraz rodziny. Dobór optymalnych metod pracy jest już
wtedy udekorowaniem włożonego w tę część wysiłku
i mam przekonanie, że włożony tutaj trud zaoszczędza
ryzyka podjęcia nieefektywnych działań.
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Warsztaty „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”

Zauważalne jest też to, że czas poświęcony na
uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach cyklu dla
LZI przynosi konkretne owoce. Miło jest słyszeć powoływanie się na doświadczenia zdobyte tamże. Mam
wrażenie, że nie jest to wiedza martwa, a konkretne
narzędzie stosowane w pracach.

Coraz częściej też jestem proszona o pomoc
w opracowywaniu konkretnych przypadków zgłaszanych na spotkaniach. Cieszy mnie to, ponieważ rzeczywiście czuję się wtedy jak doradca, głos wspierający
wykwalifikowany zespół, gdzie jak partnerzy pochylamy
się nad sprawą. Świadczy to, jak przypuszczam, o coraz
większym poczuciu kompetencji i rosnącej samodzielności członków.
Mam nadzieję na kolejne ciekawe dyskusje, na spotkania, gdzie dane będzie mi Państwa wspierać. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ciepłe przyjęcie za każdym
razem.
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Doradztwo prawne w zakresie LZI
Patrycjusz Kalinowski
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na zespół interdyscyplinarny
obowiązek działań w sześciu zasadniczych obszarach.
Związane są one z ideą strategicznego i interwencyjnego
działania zespołu interdyscyplinarnego, w ramach którego
integrowane i koordynowane jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie samorządu gminnego.
Od kwietnia do czerwca 2013 roku spotykałem się
z członkami zespołów interdyscyplinarnych z terenu
województwa podlaskiego w ramach doradztwa prawnego dla zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zdecydowana większość odwiedzonych zespołów
interdyscyplinarnych realizuje wszystkie zadania wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespoły rozpowszechniają
informacje o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjują interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
oraz działania w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie i podejmują działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Ponadto zespoły realizują
działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie i prowadzą diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
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Warsztaty „Indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie – opracowanie, monitoring”

W przypadku zdecydowanej większości zespołów
interdyscyplinarnych, które tworzą grupy robocze, grupy
te realizują wszystkie przewidziane ustawą zadania:
dokumentują działania podejmowane wobec rodzin,
w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych
działań, monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz zagrożonych wystąpieniem przemocy,
opracowują i realizują plan pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
Zalety pracy interdyscyplinarnej – kompleksowość
oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działań –
są potwierdzane opiniami uczestników spotkań. Jako
najważniejsze pozytywne rezultaty pracy interdyscy-
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plinarnej wskazano kompleksowe, wieloaspektowe
udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą
w rodzinie, lepszą koordynację działań służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
a przez to zwiększenie ich skuteczności oraz możliwość
wzajemnego uczenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniami. Sprawne współdziałanie służb i instytucji pozwala
efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty i uprawnienia służb i instytucji – zarówno na poziomie strategicznym, jak i indywidualnych przypadków rodzin.
Podsumowując obecne doradztwo dla zespołów interdyscyplinarnych, można wyszczególnić kluczowe obszary,
w których potrzebne są pewne wzmocnienia, są to:
1. Wsparcie dla członków zespołu i grup roboczych:
- odciążenie z części obowiązków oraz
nadmiernej biurokracji,
- wprowadzenie gratyfikacji dla członków za dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności,
- zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji
członków poprzez szkolenia i superwizje.
2. Zaangażowanie służb i instytucji:
- poparcie i wsparcie kierownictwa służb i instytucji dla prac zespołu,
- zapewnienie reprezentacji służb i instytucji
w składzie zespołu i grup roboczych,
- zapewnienie dyspozycyjności/dostępności
członków na potrzeby prac w ramach zespołu
interdyscyplinarnego,
- dbałość o współpracę, wzajemne wsparcie,
komunikację i zapewnienie przepływu informacji.
3. Stan zasobów lokalnych: socjalnych, instytucjonalnych, specjalistycznych.
4. Zwiększanie dostępności programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także upowszechnianie
informacji o ich realizacji. Programy oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych ze względu na specyfikę i trudności w pracy z osobą stosującą przemoc
w rodzinie powinny być dostępne terytorialnie
i pod względem terminów. Zbyt duża odległość od
miejsca zamieszkania i utrudniony dojazd czy zbyt
długie oczekiwanie na rozpoczęcie obniżają motywację osób i udaremniają wysiłki włożone w jego
zmotywowanie do udziału w programie.
5. Doinwestowanie budżetu ośrodków pomocy
społecznej, na które zostały nałożone nowe zadania
związane z obsługą organizacyjno-techniczną
zespołów interdyscyplinarnych.
6. Odciążenie członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, w tym przewodniczących
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zespołu (np. poprzez odciążenie ich od obowiązków
w głównym miejscu pracy, scedowanie części
obowiązków z przewodniczącego na innych członków
zespołu, wprowadzenie osobnego etatu dla przewodniczącego zespołu lub etatu sekretarza odpowiedzialnego za kwestie dokumentacji i organizacyjne).
7. Wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia za
pracę członków w związku z poszerzonym zakresem
obowiązków i odpowiedzialności (stały dodatek do
pensji, premia itp.).
Uczestnicy spotkań wyraźnie podkreślali trudność godzenia obowiązków służbowych i zawodowych
z powodu nadmiernego obciążenia członków zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych. Praca w zespole
jest wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem. Angażuje także poza podstawowym wymiarem czasu pracy.
Stanowi rozszerzenie zakresu obowiązków służbowych.
Rzadko członkowie zespołu są odciążani od swoich
obowiązków w miejscu pracy z uwagi na pracę w ramach
zespołu. Jednocześnie brakuje gratyfikacji za poświęcony czas, zaangażowanie i realizację dodatkowych
zadań (np. gratyfikacji finansowej w formie dodatku do
pensji, premii, zwrotu kosztów, a także szkoleń itp.).
Prowadzone doradztwo pomaga zespołom interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu konkretnych problemów
lub rozstrzygnięciu wątpliwości przy doborze działań.

„Uwierz we własne możliwości”
– projekt systemowy realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu
Żaneta Izabela Pietrewicz
Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu
jest położony w zachodniej części powiatu sejneńskiego
i jako jedyny z tutejszych Ośrodków z dniem 1 lipca
2010 roku rozpoczął realizację projektu systemowego
pn. „Uwierz we własne możliwości” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
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Na terenie gminy obserwowaliśmy wiele problemów
rozwojowych. Dotyczyło to niskiego poziomu życia
i zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wykluczenie
społeczne w istotny sposób jest powiązane z występowaniem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia i braku
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku
pracy. Realizowane działania miały na celu udzielenie
wsparcia ukierunkowanego na zwiększenie mobilności
i aktywności społecznej oraz rozwój lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwijania problemów społecznych na terenie
gminy. Opisane bariery wskazywały na konieczność
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objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Osoby
nie pracujące przez długi czas wymagały ponownego
przeszkolenia i wsparcia zawodowego. W związku z tym
zasadny był rozwój aktywnej integracji poprzez kontrakty
socjalne i program aktywizacji bezrobotnych obejmujący
wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez
szkolenia zawodowe oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne. Pierwsza edycja projektu była bardzo trudna,
ponieważ klienci Ośrodka podchodzili sceptycznie do
naszego nowego przedsięwzięcia. Projekt trwał sześć
miesięcy, a już w trakcie jego trwania lokalna społeczność
dopytywała o kolejne etapy projektu.
Za cel główny projektu w latach 2010 – 2011 przyjęliśmy aktywizację zawodową i społeczną kobiet i mężczyzn
– klientów pomocy społecznej w Gminie Krasnopol.
W 2011 r. dodatkowym wymogiem było prowadzenie
przez Ośrodek działań zarówno na rzecz osób bezrobotnych jak również na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu miała na celu przede wszystkim:
zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych
i zawodowych, kształtujących zmianę postaw życiowych
na bardziej aktywne, minimalizacja bezrobocia wśród
podopiecznych GOPS, zmotywowanie do podjęcia
pracy, integracja społeczna osób bezrobotnych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, zapoznanie się z metodami aktywnego poszukiwania pracy.

Działania w ramach projektu przez dwa lata zostały
skierowane do 25 osób, w tym 20 kobiet i 5 mężczyzn
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy
nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej.
Wybór beneficjentów nastąpił po wstępnej analizie
środowiska przez pracownika socjalnego, który wyłonił
potencjalnych klientów spełniających kryteria formalne,
predyspozycje do udziału w projekcie, jak również indywidualnych zgłoszeń spływających dzięki informacji
zawartej w gazecie lokalnej, ulotkach i plakatach informacyjno – promocyjnych. GOPS zawarł pisemne porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach,
określające zasady współpracy w zakresie realizacji
zadań na rzecz aktywnej integracji.
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Pomoc w trakcie realizowania projektu była kierowana do osób korzystających z pomocy społecznej i ich
rodzin poprzez kontrakty socjalne. Zawieranie kontraktu
socjalnego rozwiało u klienta pomocy społecznej umiejętność dokonywania wyboru, zaangażowania i zdolność do podejmowania decyzji w zakresie własnej drogi
życiowej. Pracownik pomocy społecznej stał się partnerem dla klienta, z którym współpracował w planowaniu pracy nad jego integracją ze społeczeństwem
i rynkiem pracy.
Zorganizowane i sfinansowane zostały: indywidualne i grupowe porady doradcy zawodowego i psychologa oraz następujące kursy zawodowe:
1. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych
i dzieci.
2. Prawo jazdy kat. B i kat. C.
3. Pracownik małej gastronomii.
4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz
dożywiania w szkole dla córek i synów zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej.
W miesiącu październiku w celu lepszego poznania
się i integracji uczestników zorganizowaliśmy wyjazd do
Warszawy z licznymi atrakcjami.
Doświadczenie projektu w latach 2010 – 2011 pokazało, iż w zależności od stopnia złożoności problemów
występujących u uczestnika, ich poprawa lub rozwiązywanie zwiększa szanse na podjęcie i utrzymanie pracy
przez BO, a także zmniejsza ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym.
W latach 2010–2011 wydatki na realizację projektu
systemowego wyniosły 230 255,20 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 200 897,62 zł oraz
wkład własny gminy 29 357,58 zł

Rok 2012
Projekt systemowy w roku 2012 realizowany był
podobnie jak w latach poprzednich. Został skierowany
do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie pracują
i są w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rekrutacji uczestników dokonał
pracownik socjalny w oparciu o posiadaną dokumentację GOPS. Ponadto, na stronie internetowej zamieszczone zostały ogłoszenia dotyczące naboru uczestników
do projektu.
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2. Aktywna integracja:
W ramach zadania zrealizowaliśmy 16 kontraktów
socjalnych. Oczywiście, kontrakt podpisany był
tylko z tymi osobami, które były gotowe na to, aby
rozpocząć proces zmiany. Pracownik socjalny w tym
dokumencie określił wraz z osobą cele, do których
chce on dążyć, oraz rodzaj i kolejność działań podejmowanych, aby je osiągnąć. Każda z osób została
objęta co najmniej trzema instrumentami aktywnej
integracji.
ETAP 1:
Instrument aktywizacji społecznej:
Odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem (wykwalifikowany psycholog przeprowadził trening kompetencji
i umiejętności społecznych dla uczestników projektu,
mający na celu podniesienie poziomu samooceny
i komunikacji interpersonalnej) i indywidualne konsultacje z psychologiem (w trakcie tych rozmów ustalono
ścieżkę rozwiązywania problemów życiowych beneficjentów).

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na
rynku pracy 16 klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Krasnopol od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.
Celami szczegółowymi były:
 upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy
socjalnej,
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie
umiejętności umożliwiających ponowne wejście na
rynek pracy uczestników projektu,
 zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności
umożliwiających powrót do życia społecznego
uczestników projektu,
 poprawa sytuacji dochodowej uczestników
projektu.
Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez realizację
następujących zadań:
1. Praca socjalna:
W ramach zadania kontynuowaliśmy zatrudnienie
1 pracownika socjalnego. Zgodnie z wytycznymi
jednostka powinna zatrudniać 1 pracownika na
200 mieszkańców. Dzięki możliwości zatrudnienia
pracownika socjalnego jednostka przybliży się do
osiągnięcia wymaganych standardów.
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ETAP 2:
Instrument aktywizacji zawodowej:
Odbyły się grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą
zawodowym (doradca pomagał dokonać wyboru
zawodu/dalszego kształcenia, opracowania indywidualnego planu kariery zawodowej – diagnozy potrzeb – we
współpracy z pracownikiem socjalnym i psychologiem,
autoprezentacja, CV, list motywacyjny).
ETAP 3:
Instrument aktywizacji edukacyjnej:
Formy wsparcia były uzależnione od rezultatów diagnoz
potrzeb uczestników, zastosowane z poszanowaniem
zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Pomoc w projekcie miała charakter kompleksowy, ponieważ uczestnicy szkoleń przy pomocy psychologa, doradcy
zawodowego oraz pracownika socjalnego wybrali swoją
ścieżkę zawodową. Poza zdobyciem podstawowych wiadomości bardzo użytecznych na rynku pracy kształcili
się w jednym z wybranych przez siebie zawodów. Duża
ilość zajęć oraz zróżnicowane formy wsparcia pozwoliły

efektywniej dostosować się do indywidualnej preferencji uczestników, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej
byli osobami nieposiadającymi kwalifikacji zawodowych,
wymagającymi szczególnego wsparcia ze strony różnych
instytucji ze względu na swoją trudną sytuację życiową
oraz zawodową.
1. Przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe:
- Prawo jazdy Kat. B i C,
- podstawy obsługi komputera,
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymiana
butli gazowych w wózkach,
- obsługa kas fiskalnych,
- operator koparko-ładowarki,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
2. Świadczenia zostały wypłacone (zasiłki okresowe,
celowe w formie dożywiania synów i córek uczestników) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
stanowiły wkład własny. Wysokość zasiłków była
ustalona indywidualnie dla każdego uczestnika.
Opinie uczestników na temat prowadzonych
szkoleń były pozytywne, beneficjenci z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Obserwując zachowania i śledząc wypowiedzi uczestników mogliśmy
stwierdzić, że zaszły radykalne zmiany w nawiązywaniu
kontaktów. O czym świadczą relacje między grupowe
oraz chęć wypowiadania się na dany temat. Podsumowaniem udziału w projekcie była ankieta ewaluacyjna
wypełniana przez każdego z uczestników.
Wydatki w roku 2012 na realizację projektu systemowego wyniosły 120 640,00 zł, w tym dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego 107 972,80 zł oraz wkład
własny gminy 12 667,20 zł

Rok 2013
Projekty realizowane przez lata ubiegłe cieszyły się
dużym zainteresowaniem w lokalnej społeczności tak,
więc Wójt gminy Krasnopol wraz z Kierownikiem tut.
Ośrodka zdecydowali się na dalszą kontynuację w roku
2013 projektu „Uwierz we własne możliwości”
W naszym regionie niepokojąca jest struktura
bezrobocia. W przypadku mężczyzn brak zatrudnienia
destrukcyjnie wpływa na całe rodziny, borykające się
z problemem ubóstwa. Sytuacja kobiet jest inna, to na
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społecznym, którzy nie pracują i są w wieku aktywności
zawodowej z czego 12 osób jest w wieku 15-30 lat, którzy
są o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rekrutacja uczestników do projektu trwała
dwa miesiące (styczeń, luty). Ponadto, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń GOPS zamieszczona została
informacja ogłoszenie dotyczące naboru uczestników
do projektu. W procesie rekrutacji zachowana została
zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
1. Praca socjalna
W ramach zadania kontynuujemy zatrudnienie
1 pracownika socjalnego.
nich spoczywa opieka nad osobą zależną, która może
powodować okresowe wycofanie z ról zawodowych
i społecznych, dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych
pracowników oraz pogorszenie kompetencji społecznych i interpersonalnych związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy. Ponadto z analiz pracownika
socjalnego wynika, że kobiety charakteryzują się niską
samooceną, wyuczoną bezradnością, brakiem umiejętności godzenia pracy i obowiązków opiekuńczych.
Zatem długotrwałe bezrobocie jest nie tylko przyczyną
pauperyzacji osób i ich rodzin, ale prowadzi także do
utrwalenia zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne
osób pozostających bez zatrudnienia oraz ich rodzin.
Kobiety i mężczyźni w naszej Gminie znajdują
się w trudnej sytuacji. W związku z realizacją projektu
planujemy podnieść im kwalifikacje co przyczyni się do
podjęcia pracy zarobkowej.
Za cel główny projektu przyjęliśmy:
Zwiększenie szans na rynku pracy 16 klientów GOPS
zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Krasnopol od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Cele szczegółowe:
 upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy
socjalnej,
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie
umiejętności umożliwiających ponowne wejście na
rynek pracy uczestników projektu,
 zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności
umożliwiających powrót do życia społecznego
uczestników projektu,
 poprawa sytuacji dochodowej uczestników
projektu.
Projekt skierowany jest do 16 osób, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem
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2. Aktywna integracja
W ramach zadania planuje się realizację
16 kontraktów socjalnych, każda z osób zostanie
objęta co najmniej trzema instrumentami aktywnej
integracji.
ETAP 1:
Instrument aktywizacji społecznej i zawodowej:

PROJEKTY SYSTEMOWE OPS I PCPR

35

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział
w spotkaniach grupowych i indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. Ogółem zrealizowano 64
godziny zajęć indywidualnych i 16 godzin zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem. Poprzez
udział w w/w spotkaniach uczestnicy zwiększyli swoją
samoocenę, uzyskali poprawę psychologicznych umiejętności interpersonalnych, zwiększyli swą motywację
do podjęcia pracy, poszerzyli wiedzę na temat jej poszukiwania oraz uzyskali poprawę zdolności komunikacyjnych, nauczyli się jak radzić sobie ze stresem, słabościami.
Spotkania te pomogły w wytworzeniu nawyku systematyczności odpowiedzialności, uczyły również prezentowania się na rynku pracy oraz praktycznych umiejętności
pisania CV i listu motywacyjnego.
W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat
projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji
zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument
ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji
i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana
potrzeba zastosowania tego instrumentu. W projekcie
zaplanowano skierowanie uczestnika do Centrum integracji społecznej w Krasnopolu, w którym będą odbywały się warsztaty dla beneficjentów jako motywacja do
działania i inspiracji do zmian. W realizacji zadań uczestniczyć będzie pracownik socjalny, psycholog, doradca
zawodowy jak również kierownicy warsztatów.
ETAP 2:
Instrument aktywizacji edukacyjnej – formy wsparcia
będą uzależnione od rezultatów diagnoz potrzeb uczestników, zastosowane z poszanowaniem zasady równości
szans kobiet i mężczyzn:
Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym.
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Planujemy przeprowadzić szkolenia zawodowe:
 prawo jady Kat. B, C, C+E,
 kurs gastronomiczny,
 kurs wózek jezdniowy z napędem silnikowym wraz
z bezpieczną obsługą – wymiana butli gazowych
w wózkach,
 kurs obsługa kas fiskalnych,
 kurs kosmetyczny,
 kurs opiekun osób starszych,
 kurs operator koparko-ładowarki.
Powyższe szkolenia będą zakończone zaświadczeniami.
3. Zasiłki i pomoc w naturze
Świadczenia są już wypłacane w formie zasiłku (okresowego, celowego) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
– będą stanowiły wkład własny. Wysokość zasiłków będzie
ustalona indywidualnie dla każdego uczestnika.
W roku 2013 na realizację projektu systemowego
pozyskaliśmy 124 384,00 zł w tym dofinansowanie
Urzędu Marszałkowskiego 111 323,68 zł oraz wkład
własny gminy 13 060,32 zł
Podsumowując wszystkie te lata pracy włożone
przez pracowników GOPS w projekt i pracę z uczestnikami cieszymy się, że mogliśmy pomóc tak wielu osobom.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią wejście na rynek pracy, pozwolą wzmocnić wiarę we
własne siły, nabrać pewności siebie, a przede wszystkim
podnieść świadomość z korzyści płynących z kształcenia
i aktywności zawodowej. Ponadto projekt dał nam możliwość rozszerzenia działalności Ośrodka o nowe metody,
narzędzia i formy pracy, które bez wsparcia finansowego
Unii Europejskiej nie byłyby możliwe lub bardzo trudne
do zrealizowania.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

„Niepełnosprawność to nie wyrok”
Elżbieta Kujawa
Pełnomocnik regionu podlaskiego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Niepełnosprawność nie jest chorobą, jest stanem,
który niesie ze sobą ograniczenia i mimo, że często
znaczne, to jednak nie zamyka drogi do normalnego funkcjonowania w życiu, w pracy, w szkole czy
w rodzinie, nie wyklucza tego, a jedynie utrudnia.
W Polsce definicja niepełnosprawności zmieniała
się w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie i ta obowiązująca obecnie w naszym systemie prawa jest zawarta
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Stanowi ona, że osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny
lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie.
Niewątpliwie będąc osobą niepełnosprawną trzeba
zrobić wszystko, aby wykorzystać istniejące możliwości po to, by jak najszybciej rozpocząć życie na nowo.
Pomóc w tym może wiele czynników, m.in. rehabilitacja
medyczna, zmierzająca do osiągnięcia, przy zaangażowaniu osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego
poziomu funkcjonowania. Rehabilitacja społeczna i zawodowa, w obrębie której z osobą niepełnosprawną pracuje
wiele powołanych w tym celu instytucji. Dużym wsparciem i pomocą w trudnym okresie powrotu do „normalności”, w dotarciu do wszelkich potrzebnych informacji
mogą być organizacje pozarządowe, które działają
w zakresie usprawniania w funkcjonowaniu codziennym,
edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej. Jedną
z takich organizacji jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
która od 25 lat kompleksowo wspiera swymi działaniami
osoby niepełnosprawne ruchowo.
W ramach realizowanych projektów organizacja
może pomóc osobom niepełnosprawnym w różnym
wieku i sytuacji życiowej, mieszkającym w dużych
miastach i w najmniejszych wsiach. Wystarczy wyrazić
chęć otrzymania wsparcia i jak to z projektami bywa
wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. W bieżącym
roku fundacja realizuje następujące projekty:
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Kompleksowa aktywizacja społeczna
dzieci w wieku 4-16 lat poruszających
się na wózku inwalidzkim
Do udziału w projekcie Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny
z całej Polski. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2013 r. i kończy 31 marca 2016 r. Projekt finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu XII. Celem realizowanych
w ramach projektu działań jest, aby dzieci, które biorą
w nim udział:
 poprawiły umiejętności związane z poruszaniem
się,
 poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi,
 uzyskały jak największą niezależność fizyczną,
 uzyskały jak największą niezależność psychiczną,
 podniosły stopnień świadomości własnego ciała,
 podniosły poziom integracji ze środowiskiem
i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.
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Osoby zaangażowane w pracę z najmłodszymi uczestnikami pragną pokazać dzieciom osoby dorosłe, które
poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym
mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.
W ramach projektu mali podopieczni i ich rodziny mogą
skorzystać z oferowanych przez organizację różnych
form wsparcia. Są to:
 Indywidualnie poradnictwo
 Warsztat Aktywnej Rehabilitacji
 Obóz Aktywnej Rehabilitacji
Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach
jest całkowicie bezpłatny. Należy jedynie spełnić warunki
dotyczące rekrutacji do projektu:
 wiek o 4 do 16 lat
 posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności
 posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych
trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku
inwalidzkim.
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Kompleksowa aktywizacja społeczna
i zawodowa osób poruszających się
na wózku inwalidzkim to kolejny
projekt realizowany przez FAR.
Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających
się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie
pozostającej w zatrudnieniu.
Innowacyjność projektu opiera się przede
wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w większości zaplanowanych
w projekcie działań osób niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. Unikalny jest również
sposób indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu beneficjentów. Wsparcie
to jest niezależne od miejsca zamieszkania, czasu od
urazu, możliwości technicznych oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin i opiekunów.
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Warunki konieczne do spełnienia przez osoby
niepełnosprawne ruchowo by uzyskać wsparcie
w ramach projektu:
 wiek od 16 lat do w przypadku kobiet – 60 lat,
mężczyzn – 65 lat;
 bycie osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo;
 posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub inny
dokument potwierdzający ruchowy rodzaj niepełnosprawności;
 posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych
trudności w zdolności do chodzenia;
 nie korzystanie w przeszłości lub współcześnie
z żadnej formy rehabilitacji pozamedycznej
(np. WTZ, ZAZ, projekty rehabilitacyjne finansowane
ze środków publicznych, których kompleksowe
formy wsparcia nie są/były zbieżne ze wsparciem
planowanym w ramach projektu).
W ramach projektu oferowane są następujące formy
wsparcia:
Zadanie I
Indywidualne wsparcie BO w miejscu aktualnego
pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy realizowane przez instruktorów poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Instruktorzy przyjadą do osób potrzebujących wsparcia na 4 spotkania trwające 4 godziny.
W zależności od charakteru zajęć i potrzeb osoby
niepełnosprawnej Instruktorzy wspomagani są przez
osoby pełnosprawne zaangażowane w realizację
projektu.
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Rekrutacja do projektu – Spotkanie Rekrutacyjne
(4 godziny dla każdego potencjalnego BO projektu).
Indywidualne wsparcie każdego BO miejscu aktualnego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy.
Działania na tym etapie skierowane są na zmotywowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia starań
zmierzających do osiągnięcie optymalnego poziomu
niezależności oraz nadanie sensu nowej sytuacji w jakiej
znalazł się on i jego najbliższe otoczenie. Udzielone
wsparcia będzie miało charakter psychospołecznym,
przekazana wiedza dotyczyć będzie wszystkich aspektów
niepełnosprawności. Treści spotkań będą indywidualne
dobierane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Zadanie II
Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone
w postaci trzech równorzędnych form wsparcia:
 Obozy Aktywnej Rehabilitacji – „Warsztaty Kompetencji Funkcjonalnych i Społecznych” w tym 8
pełnych treningowych.
Obóz Aktywnej Rehabilitacji przeznaczony jest dla osób
na wózkach inwalidzkich z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Celem turnusu jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności
dnia codziennego, takich jak: ubieranie się, przesiadanie
się na wózek, pokonywanie na wózku barier architektonicznych i naturalnych w terenie (strome podjazdy, krawężniki, schody itp.).
lub
 Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – 8 pełnych dni
treningowych
Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu, jakie otrzymują
osoby uczestniczące w Obozach Aktywnej Rehabilitacji, jednak mniejsza ilość uczestników biorących udział
w warsztacie zapewnia dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie, przez co przeprowadzone zostaną
bliżej miejsca zamieszkania uczestnika.
lub
 Indywidualne Spotkania/Sesje z Instruktorem
Aktywnej Rehabilitacji – 5 sesji trwających 6h,
w sumie 30h wsparcia dla każdego BO.
Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu jakie udzielane
jest w trakcie Obozów AR i Warsztatów AR. Indywidualny styl pracy gwarantuje wysoką efektywność pracy,
a zatem osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów
w czasie krótszym niż ten jaki mają do dyspozycji osoby
niepełnosprawne w przedstawionych wyżej formach
wsparcia.
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Beneficjentami programu mogą zostać nieaktywne
zawodowo osoby z niepełnosprawnością ruchową
w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Głównym celem projektu jest wsparcie i przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Działania projektowe obejmują: poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, kursy, staże, pomoc przy
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, wsparcie pracodawców przy uzyskaniu ulg przysługujących z tytułu
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Podczas trwania
wszystkich działań projektowych zapewniamy indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.
W poprzedniej edycji projektu z wsparcia fundacji
skorzystało 1500 osób. Dla 1000 osób sporządzono
indywidualne plany działania, 800 osób uczestniczyło
w warsztatach aktywizacji zawodowej, 170 osób skorzystało ze staży. W efekcie tych działań 218 osób podjęło
stałą pracę.
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„Wsparcie osób niepełnosprawnych
ruchowo na rynku pracy III”




„Wsparcie absolwentów we
wchodzeniu na rynek pracy”
Celem projektu jest objęcie indywidualnym,
kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych,
będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych,
policealnych oraz uczelni wyższych.
Kryterium udziału w projekcie jest posiadanie
statusu „bezrobotny lub nieaktywny zawodowo” oraz
niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji
(np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są lub były
zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Projekt przewiduje m.in.:
 opracowanie indywidualnych planów działania
(IPD) dla każdej osoby;
 wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego;,
 integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji
społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 szkolenia zawodowe;
 praktyki zawodowe u pracodawcy;
 staże rehabilitacyjne;
 podjęcie zatrudnienia;
 pomoc w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki
(zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy
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oraz zgodnie z zapisami indywidualnego planu
działania) – możliwość wsparcia poprzez zakup
podręczników/pomocy naukowych i/lub opłacenie
czesnego i wpisowego, kursów przygotowawczych,
opłat egzaminacyjnych;
wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe –
w zależności od potrzeb;
warsztaty dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana
z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in.
z indywidualnych planów działania beneficjentów.
Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie
na wsparciu psychologicznym i prawnym).

„Wsparcie osób z rzadko występującymi
niepełnosprawnościami i niektórymi
niepełnosprawnościami sprzężonymi
w wieku 45+ na rynku pracy”
Celem tego projektu jest objęcie wsparciem
(zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób
niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w wieku 45+.
Zakładane rezultaty projektu:
 objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 375 osób niepełnosprawnych z rzadko
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+,
 opracowanie indywidualnych planów działania dla
375 osób niepełnosprawnych,
 ukończenie przez 250 uczestników integracyjnych
wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
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odbycie staży rehabilitacyjnych przez 175 osób,
odbycie praktyk zawodowych przez 175 osób,
ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje
podstawowe przez 250 osób (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np.
warsztaty informatyczne, kursy językowe),
300 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
ukończenie szkoleń zawodowych przez 300 osób,
ukończenie przez 250 osób warsztatów dla rodzin
i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem
problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych
planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj
wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie
zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną
do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla
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rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu
psychologicznym i prawnym),
300 osób skorzysta z usług pośrednictwa pracy,
podjęcie pracy przez 75 osób,
ukończenie przez 25 osób zajęć z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej
oraz spółdzielczości socjalnej.

Wymienione projekty realizowane są na terenie
całego kraju. Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia można szukać w biurach regionalnych FAR. W naszym regonie zapraszamy osoby
niepełnosprawne, ich bliskich i znajomych do kontaktu
z biurem w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 lok. 45
tel. 85 7426885. Do współpracy zapraszamy też wszystkie
instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
www.rops-bialystok.pl
e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37
Biuro Projektu
www.projekt.rops-bialystok.pl
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 22 14, 85 744 22 16, 85 741 16 06
fax 85 744 22 15

