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Szanowni Państwo!

 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Podlaski 
Przegląd Społeczny”. W najnowszym numerze przedstawiamy Pań-
stwu bieżące i planowane działania realizowane w ramach szeroko 
rozumianej polityki społecznej, tj. relację z IV Podlaskich Targów 
Ekonomii Społecznej, opis warsztatów pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz artykuł dotyczący polityki senioralnej województwa 
podlaskiego .

 W pierwszej połowie 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej między innymi pracował nad Oceną Zasobów Polityki Spo-
łecznej w roku 2014. W niniejszym numerze zaprezentowano główne 
wnioski z analizy zasobów w naszym regionie opracowanej na pod-
stawie sprawozdań gminnych i powiatowych.

 Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się z działaniami 
ROPS w Białymstoku w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony 
zdrowia: szkoleniami podnoszącymi kompetencje Gminnych Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizowa-
nych zadań, informacją na temat wojewódzkiej olimpiady wiedzy 
o HIV/AIDS oraz relacją z Konferencji „Rola władz samorządowych 
w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych”. 

 Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartal-
nika są pracownicy Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku.

Życzymy miłej lektury!
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IV PODLASKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Marcin Czerwiński – podinspektor
Aneta Filipowicz – inspektor  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku wraz z Federacją Organizacji Poza-
rządowych Miasta Białystok, po raz kolejny 
zorganizowali IV Podlaskie Targi Ekonomii 
Społecznej. Targi odbyły się w dniu 24 maja 
2015 r. w godzinach 12.00 – 19. 00 na placu 
przy Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. 
Celem imprezy była możliwość zaprezentowa-
nia swoich produktów i usług przez podmioty 
ekonomii społecznej, prowadzące swoje działa-
nia na terenie województwa podlaskiego. 

Udział w targach jako wystawcy zgłosili:
1. Caritas Archidiecezji Białostockiej
2 . Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr 

Narwal z Białegostoku
3 . Fundacja DIALOG z Białegostoku
4 . Spółdzielnia Socjalna Probus – Faber 

z Księżyna
5 . Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce
6 . Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Ani-

matorów KLANZA Oddział Białystok
7 . Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Białymstoku
8 . Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” 

w Białymstoku
9 . Stowarzyszenie Pomocy Szansa- Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach

10. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – 
Eindhoven z Białegostoku

11. Stowarzyszenie Europartner Akademicki 
Klub Integracji Europejskiej z Białegostoku

12. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” 
z Białegostoku

13. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depre-
sji” – Dom Pomocy Społecznej „Spokojna 
Przystań” w Garbarach

14. Klub Integracji Społecznej „Sukces w dzia-
łaniu” z Łap

15. Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia 
Sióstr Służek NMPN z Szumowa

16. FLOW Spółdzielnia Socjalna z Białegosto-
ku

17. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowej Woli
18. Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich z Białe-

gostoku
19. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

– subregion łomżyński – Fundacja Forum 
Inicjatyw Rozwojowych, Ośrodek Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych

20. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
– subregion suwalski – Agencja Rozwoju 
Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

21. Fundacja Barbicana z Białegostoku
22 . Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – 

Izrael z Białegostoku
23 . Przedsiębiorstwo Społeczne „Sukces” 

z Białegostoku
24 . Polski Związek Niewidomych
25 . Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białego-

stoku
26 . Federacja Organizacji Pozarządowych 

Miasta Białystok
27 . Suwalska Federacja Organizacji Pozarzą-

dowych 
28 . Komenda Wojewódzka Policji w Białym-

stoku
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29 . Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 
9/12 z Białegostoku

30. Fundacja Aktywizacja
31. Spółdzielnia Socjalna PROECOS w Juch-

nowcu Dolnym
32 . Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku
33 . Stowarzyszenie Federacja Zielonych 

w Białymstoku

W trakcie wydarzenia, każdy z wystawców 
miał możliwość zaprezentowania się na scenie. 
Program targów obejmował również:

• rozstrzygnięcie konkursu graficznego na 
logo miesiąca wiedzy na temat autyzmu, 
organizowanego przez Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu Oddział w Białymstoku,

• licytację na rzecz Stowarzyszenia HAP-
PY DOG,

• występy tancerzy STUDIA TAŃCA 
MAX DANCE,

• występ zespołu Prymaki
• pokaz Fire Show.

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, 
prowadzone były animacje i zabawy. 

Targi zostały objęte patronatem honorowym 
przez Marszałka Województwa Podlaskiego, 
Wojewodę Podlaskiego oraz Prezydenta Mia-
sta Białegostoku. Patronat medialny objęły: 
Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska – 
Oddział Białystok, Portal Informacyjny Wrota 
Podlasia, Podlaska Telewizja Pozarządowa.

Tegoroczne Targi cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem zarówno wśród wystawców 
jak i społeczeństwa.

IV Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej
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WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ 

Aneta Filipowicz – inspektor
Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

 Niepełnosprawność to jeden z najbardziej 
dotkliwych problemów społecznych. W celu 
niwelowania skutków przedmiotowego proble-
mu oraz ułatwienia życia osób niepełnospraw-
nych jako grupy zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, jednostki pomocy społecznej 
z terenu województwa podlaskiego podejmują 
szereg działań ukierunkowanych na tą grupę 
beneficjentów. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku jako realizator dzia-
łań w obszarze polityki społecznej, również 
podejmuje szereg inicjatyw w tym obszarze. 
Wśród nich wymienia się : organizację szkoleń, 
warsztatów, seminariów, itp. o przedmiotowej 
tematyce. W roku 2015 ROPS w Białymstoku 
przeprowadził cykl warsztatów pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Warsztaty odbyły się 
w dniach 12, 13 maja oraz 16 i 17 czerwca 2015 
r. Skierowane były do pracowników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Do-
mów Samopomocy z terenu województwa pod-
laskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy 
i umiejętności odpowiedniego zachowania się 
w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz 
rozpoznania problemu i zachowania się w sy-
tuacjach niespodziewanych i nagłych. Przed-
stawione zostały zagadnienia teoretyczne oraz 

przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod-
czas warsztatów poruszano zagadnienia teore-
tyczne dotyczące udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Uczestnicy warsztatów 
mieli również możliwość udziału w ćwicze-
niach praktycznych, poprzez naukę zabiegów 
resuscytacyjnych oraz obsługę defibrylatora 
zewnętrznego. W warsztatach udział wzięły 
łącznie 52 osoby. Zdobyte podczas warsztatów 
umiejętności pozwolą pracownikom służb spo-
łecznych na udzielanie sprawniejszej pomocy 
w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto 
kursanci zdobyli wiedzę między innymi o bez-
pieczeństwie oraz o sposobach rozpoznawania 
stanu poszkodowanego. Organizacja tego typu 
przedsięwzięć podnosi wiedzę teoretyczną jak 
i praktyczną w niesieniu pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym w nagłych wypadkach. 
W związku z powyższym ROPS w Białymsto-
ku planuje kontynuację działań skierowanych 
zarówno na osoby niepełnosprawne jak i osoby 
pracujące z tą grupą osób.

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej
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 W okresie ostatnich dziesięcioleci obser-
wujemy spowolnienie rozwoju demograficzne-
go oraz znaczące zmiany w strukturze wieku 
mieszkańców naszego kraju. Starzenie się lud-
ności oznacza zwiększanie odsetka osób star-
szych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka 
dzieci. „Według prognoz, odsetek osób w wieku 
emerytalnym (60 lat i więcej dla kobiet oraz 65 
lat i więcej dla mężczyzn) do 2050 roku w skali 
światowej wzrośnie z 11% do 25%, natomiast 
w samej Europie z 27% do 51%”1. Zmiany 
demograficzne implikują szereg konsekwen-
cji ekonomicznych, społecznych, kulturowych 
i edukacyjnych. Perspektywa starzejącego 
się społeczeństwa wywołuje potrzebę zmiany 
kształtu polityki społecznej wobec subpopula-
cji osób w starszym wieku.

 W 2014 roku uchwałą Rady Ministrów 
wszedł w życie dokument „Założenia Długo-
falowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 
2014-2020”. Dowiadujemy się z niego, jak ro-
zumie się politykę senioralną, którą jest: ogół 
celowych działań organów administracji pu-
blicznej wszystkich szczebli oraz innych orga-
nizacji i instytucji, które realizują zadania i ini-
cjatywy kształtujące warunki godnego i zdro-
wego starzenia się i jaki jest jej cel: wspieranie 
i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia 
się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia 
w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego 
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pew-
nych ograniczeniach funkcjonalnych2. Doku-
ment ten przedstawia cele, założenia, priorytety 
oraz zarekomendowane kierunki interwencji 
dla poszczególnych obszarów polityki senioral-
nej. Kluczowe obszary działań w zakresie po-
lityki senioralnej to: zdrowie i samodzielność; 

1 Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza 
i program działania. Warszawa 2008, s. 9

2 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na 
lata 2014–2020, „Monitor Polski” poz. 118, Warszawa, 
2014

aktywność zawodowa; aktywność edukacyjna, 
społeczna i kulturalna; srebrna gospodarka oraz 
relacje międzypokoleniowe.

 Dokumentem nadrzędnym, wyznacza-
jącym kierunki i zakres działań w obszarze 
osób starszych w województwie podlaskim jest 
Strategia Polityki Społecznej Województwa 
Podlaskiego do roku 2020 (Obszar strategicz-
ny II. Wypełnianie funkcji rodziny - rodziny 
z osobami zależnymi, bezpieczeństwo). Szcze-
gółowe cele i kierunki działań wobec osób 
starszych na terenie województwa podlaskiego 
wskazane są w Programie pomocy społecznej 
i przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu w województwie podlaskim na lata 2014-
2018. Główne interwencje ukierunkowane na 
osoby starsze zostały wskazane w obszarze: 
Wypełnianie funkcji rodziny - rodziny z osoba-
mi zależnymi, bezpieczeństwo, Cel operacyjny 
2. Rozwój usług, aktywizacja społeczna i edu-
kacja seniorów, poprzez:

2.1.  Wspieranie inicjatyw promujących kształ-
cenie, edukację i integrację ludzi star-
szych, w tym Uniwersytetów III Wieku

2.2.  Inicjowanie, organizacja i wsparcie im-
prez kulturalnych oraz integracyjnych dla 
osób starszych

2.3. Promowanie, wspieranie i organizowanie 
działań, akcji, kampanii informacyjnych 
o zjawisku starzenia się, „dobrych prakty-
kach” i pozytywnym wizerunku osób star-
szych

2.4. Wspieranie programów lokalnych prze-
ciwdziałających izolacji i samotności lu-
dzi starszych, w szczególności na terenach 
małych miejscowości

2.5. Promowanie i wspieranie integracji mię-
dzypokoleniowej

2.6. Wspieranie podmiotów świadczących 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne

TERAZ PORA NA SENIORA - O POLITYCE 
SENIORALNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Małgorzata Janczuk - inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
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2.7. Podnoszenie standardu i dostępności do 
usług społecznych świadczonych na rzecz 
osób starszych

2.8. Badania dotyczące monitorowania sytu-
acji i potrzeb osób starszych w wojewódz-
twie podlaskim

 Z danych „Oceny Zasobów Pomo-
cy Społecznej w województwie podlaskim 
w roku 2014” – raportu opracowywanego 
corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku wynika, że na tere-
nie województwa podlaskiego osoby starsze tj. 
osoby w wieku poprodukcyjnym w 2014 roku 
stanowiły 18% ogółu mieszkańców naszego 
województwa.

Wykres. Odsetek mieszkańców województwa 
podlaskiego w 2014 r. z uwzględnieniem prze-
działów wiekowych

wiek 0-17; 
18% 

wiek 
produkcyjny; 

64% 

wiek 
emerytalny; 

18% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 W 2014 roku Fundacja Laboratorium Ba-
dań i Działań Społecznych „SocLab” w ramach 
projektu badawczo-edukacyjnego zrealizowała 
wśród mieszkańców Białegostoku po 60. roku 
życia badanie pn. „Seniorzy partycypują”. Wy-
niki badania informują, iż największe potrzeby 
białostockich seniorów dotyczą następujących 
obszarów:

pomocy osobom starszym w zakresie zdrowia i opieki  

pozyskiwania informacji 

oferty kulturalno-oświatowej 

sfery edukacji i mediów obszaru zdrowia  

opieki (szczególnie usług opiekuńczych i pielęgniarskich) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania „Seniorzy 
partycypują” przeprowadzonego przez Fundację „SocLab”

 Z przeprowadzonego badania wynika, 
że największe potrzeby osób starszych dotyczą 
sfery zdrowia i opieki. Respondenci zgłaszają 
niewystarczającą ilość usług opiekuńczych i pie-
lęgniarskich oraz domów pomocy społecznej 
(24-godzinnej opieki). Ponadto brak jest poradni 
geriatrycznych, usług opieki hospitacyjnej oraz 
paliatywnej, a także domów dziennego pobytu. 

 Przedmiotowe badanie wykazuje, że po-
ziom aktywności społecznej wśród seniorów 
zamieszkujących w mieście Białystok podobny 
jest do poziomu partycypacji w polskim społe-
czeństwie. Najczęstszą formą aktywności jest 
pomoc sąsiedzka. Co piąty senior objęty bada-
niem deklaruje przynależność do organizacji 
pozarządowej. Najczęściej są to organizacje 
religijne. 

 W ramach sfery pozyskania informa-
cji największy odsetek białostockich seniorów 
wskazuje na brak informatora miejskiego dla 
seniorów, katalogu instytucji i organizacji ze 
specjalną ofertą skierowaną do seniorów oraz 
infolinii dla seniorów. Wyniki badania dowodzą, 
że w sferze kulturalno-oświatowej seniorzy z te-
renu miasta Białystok odczuwają deficyt klubów 
seniora, domów kultury z ofertą skierowaną do 
seniorów, centrum seniorów oraz zajęć w śro-
dowisku lokalnym. Czterech na pięciu seniorów 
w Białymstoku widzi potrzebę powołania rady 
seniorów, która opiniowałaby i inicjowała dzia-
łania władz miasta dotyczące osób starszych.

 Z badania „Seniorzy partycypują” dowia-
dujemy się, iż najczęściej praktykowaną przez 
seniorów formą spędzania czasu jest aktywność 
receptywna, czyli oglądanie telewizji, słuchanie 
radia, czytanie książek. Ponadto seniorzy czę-
sto spędzają czas z przyjaciółmi, poświęcają się 
swoim zainteresowaniom, uprawiają sport. Se-
niorzy wykazują również aktywność rodzinną 
poprzez opiekę nad wnukami oraz pomoc dzie-
ciom w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 Seniorzy z terenu miasta Białystok są 
aktywni w różnych sferach, choć częściej w to-
warzyskich, rekreacyjnych i rodzinnych niż 
społecznych czy obywatelskich. Badania wska-
zały również, że seniorzy rzadko wykorzystu-
ją swój czas wolny na korzystanie z oferty in-
stytucji działających w mieście na rzecz ludzi 
starszych. Może to wynikać z braku wiedzy/
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informacji na ten temat, jak również może być 
konsekwencją braku płynności w przepływie 
informacji.

 Wśród najczęstszych form aktywności 
podejmowanej przez seniorów wymienia się: 
udzielanie pomocy sąsiedzkiej, świadczenie 
wsparcia osobom biednym, niepełnosprawnym 
i chorym, pomoc dzieciom/wnukom w przed-
szkolu i szkole. Informacje pozyskane w dro-
dze badania dowodzą, że najczęstszymi pro-
blemami, z jakimi borykają się starsi ludzie 
zamieszkujący na terenie miasta Białystok to: 
choroba, samotność, bieda, ubóstwo, niepeł-
nosprawność. Lokalne problemy białostockich 
seniorów to: utrudniony dostęp do placówek re-
habilitacyjnych oraz usług opiekuńczych, brak 
opieki ze strony rodziny jak również bariery ar-
chitektoniczne.

 Z danych Oceny Zasobów Pomocy Spo-
łecznej w 2014 r. wynika, że osoby starsze 
z terenu województwa podlaskiego w ostatnich 
latach stanowiły około 8-9% beneficjentów po-
mocy społecznej. W poniższym zestawieniu 
tabelarycznym zaprezentowano dane na temat 
liczby osób (w tym osób w wieku poprodukcyj-
nym), którym na przestrzeni ostatnich lat przy-
znano świadczenie. 

Tabela. Liczba osób z terenu województwa pod-
laskiego, którym w latach 2012-2015 przyznano 
świadczenia (z uwzględnieniem podziału na gru-
py wiekowe)

2012 2013 2014 2015 
prognoza

Liczba osób 72 789 76 803 72 586 73 097

Wiek 0-17 21 501 22 210 21 880 22 008

Wiek produkcyjny * 31 401 33 334 32 386 32 709

Wiek poprodukcyjny ** 5 104 5 390 5 201 5 254
Udział procentowy osób 
w wieku poprodukcyj-
nym do ogólnej liczby 
osób korzystających ze 
świadczeń ***

8,5% 8,5% 8,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-
64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 
65 i więcej
*** do powyższego wyliczenia nie uwzględniono danych z gmin: 
m. Białystok. Białowieża, Perlejewo i Kulesze Kościelne, które 
nie prowadzą ewidencji osób korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej z podziałem na poszczególne grupy wiekowe

 Analiza danych liczbowych wykazuje, że 
w 2014 roku, w stosunku do lat poprzednich, 
wzrósł odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, 
które zgłosiły się po świadczenie do ośrodków 
pomocy społecznej oraz powiatowych centrów 
pomocy rodzinie z terenu województwa podla-
skiego. Osoby starsze mają ponadto możliwość 
skorzystania z usług opiekuńczych świad-
czonych przez jednostki pomocy społecznej. 
Wsparcie w formie usług opiekuńczych przy-
sługuje osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby, niepełnosprawności wymaga-
ją pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
Taka pomoc świadczona jest przede wszystkim 
samotnym osobom starszym. W 2014 roku 
z usług opiekuńczych w województwie podla-
skim skorzystało 1611 osób, z czego 99 osób 
wymagało usług specjalistycznych.

Tabela. Usługi opiekuńcze w województwie pod-
laskim w latach 2012-2015

USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM

2012 2013 2014 2015  
prognoza

Liczba osób 1 569 1 638 1 611 1 652

Liczba świadczeń 585 792 600 370 603 995 612 942
Kwota świadczeń 
w złotych 9 002 206 8 392 118 9 206 629 9 576 209

W TYM: SPECJALISTYCZNE
Liczba osób 78 66 99 103

Liczba świadczeń 30 691 26 835 42 121 43 163
Kwota świadczeń 
w złotych 342 563 316 142 624 189 663 545

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 W odniesieniu do całkowitej liczby 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym odse-
tek tych, którzy są objęci usługami opiekuńczy-
mi wynosi 1%.

Konferencja „Wesołe jest życie seniora czyli o społecznej 
aktywności osób starszych w województwie podlaskim” – 
Pani Anna Skorko – wiceprezes Stowarzyszenia Plus 50
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Tabela. Wskaźnik korzystających z usług opie-
kuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
realizowanych w ramach zadań własnych - gmi-
na i miasto na prawach powiatu

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
prognoza

Liczba osób 
objęta pomocą 
w formie usług 
opiekuńczych 
w wieku popro-
dukcyjnym*

623 967 1 050 1 181 1 236

Liczba miesz-
kańców w wie-
ku poprodukcyj-
nym*

110 836 129 869 134 008 221 341 221 967

Wartość wskaź-
nika 
w1 / w2 x 100% 
(%)

1 1 1 1 1

Dynamika (%) 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 
65 i więcej

 Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem 
rodzinnym, które przysługuje między innymi 
osobom, które ukończyły 75 rok życia. Z ra-
portu OZPS wynika, iż z roku na rok przybywa 
liczby tego rodzaju świadczeń (w 2014 roku 
wzrost o 4% w stosunku do roku 2012), a co za 
tym idzie, zwiększa się kwota przeznaczana na 
ich pokrycie. 

Tabela. Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z terenu 
województwa podlaskiego, które ukończyły 75 
lat 

2012 2013 2014 2015  
prognoza

Liczba świadczeń 17 677 18 143 18 378 19 592
Kwota świadczeń 
w złotych 2 722 026 2 819 959 2 793 231 2 974 455

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku corocznie realizuje szereg dzia-
łań na rzecz osób starszych. Jednym z zadań 
ROPS jest zlecanie organizacjom pozarządo-
wym zadań publicznych w ramach otwartych 
konkursów ofert. W 2015 roku zarejestrowano 
duże zainteresowanie organizacji pozarządo-
wych realizacją zadań na rzecz osób starszych. 
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 
dotacje pięciu organizacjom pozarządowym na 
łączną kwotę 15 000 zł w ramach priorytetu: 

„Wspieranie inicjatyw promujących kształce-
nie, edukację i integrację ludzi starszych, w tym 
Uniwersytetów III Wieku. Wśród organizacji, 
które otrzymały dofinansowanie znalazły się:

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Suwałkach, na zadanie pn.: „Seniorze 
na start! Ciesz się życiem, rozbudź ducha 
i ciało” – piknik integracyjny;

2. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecz-
nej w Augustowie, na zadanie pn.: „Senio-
rzy kochają kulturę – aktywizacja starszych 
mieszkańców Augustowa”;

3. Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe 
w Stawiskach, na zadanie pn.: „Być aktyw-
nym przez całe życie”;

4. Fundacja HELENA w Białymstoku, na za-
danie pn.: „Akademia Aktywności Rucho-
wej dla Seniorów”;

5. Fundacja „Cukrzyca a Zdrowie” w Za-
ściankach, na zadanie pn.: „Uniwersytet 
Diabetologiczny dla Seniorów”.

Konferencja „Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej 
aktywności osób starszych w województwie podlaskim”

 Wzorem lat ubiegłych, również w tym 
roku ROPS w Białymstoku organizuje XIII 
Podlaskie Dni Rodziny pod hasłem „Obierz 
kurs na rodzinę”. W ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia na terenie województwa pod-
laskiego odbywać się będą spotkania, imprezy 
integracyjne, festyny i pikniki rodzinne, warsz-
taty, konkursy itp. skierowane do podlaskich ro-
dzin, w tym osób starszych. Przedsięwzięciem 
o tematyce typowo senioralnej są Podlaskie 
Dni Seniora organizowane przez ROPS w Bia-
łymstoku. Przedmiotem inicjatywy są dyskusje 
oraz wymiana poglądów dotycząca rozwiązań 
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stosowanych w ramach polityki senioralnej, 
najważniejszych problemów i potrzeb osób 
starszych w województwie podlaskim itp. 

 W ramach działań na rzecz osób star-
szych Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Białymstoku organizuje różnego rodzaju 
konferencje, seminaria i warsztaty. Spotkania 
te najczęściej poświęcone są propagowaniu 
wiedzy o problemach seniorów, specyfice sta-
rości, zdrowym stylu życia, profilaktyce prze-
mocy i bezpieczeństwie osób starszych itp. 
W bieżącym roku w dniu 16 kwietnia w Ka-
wiarni Fama w Białymstoku odbyły się obcho-
dy Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Okręgowy z siedzibą w Białymstoku. Tematy-
ka spotkania dotyczyła problematyki osób nie-
pełnosprawnych (w tym osób starszych) oraz 
sytuacji społecznej i zawodowej w jakiej znaj-
dują się te subpopulacje.

 Kolejną inicjatywą o tematyce senioralnej 
było zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 19 
maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego kon-
ferencji pn. „Wesołe jest życie seniora, czyli 
o społecznej aktywności osób starszych w wo-
jewództwie podlaskim”. Była ona skierowana 
do seniorów i przedstawicieli instytucji oraz or-
ganizacji pozarządowych podejmujących dzia-
łania na rzecz osób starszych w województwie 
podlaskim. Konferencja miała na celu zainau-
gurowanie rozpoczęcia prac nad opracowaniem 
Programu na rzecz osób starszych w wojewódz-
twie podlaskim na lata 2016-2020. Podczas spo-
tkania została poruszona tematyka długofalowej 
polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 
i jej założeń. Uczestnicy konferencji mieli rów-
nież możliwość zapoznania się z wynikami ba-
dania pn. „Seniorzy partycypują” przeprowa-
dzonego w mieście Białystok przez Fundację 
Laboratorium Badań i Działań Społecznych 
„SocLab”. Ponadto podjęto temat komunikacji 
w polityce senioralnej, zaprezentowano dobre 
praktyki w obszarze działań na rzecz seniorów 
oraz omówiono potrzebę tworzenia rad seniorów 
w miastach i gminach województwa podlaskie-
go .

Istotnym zagadnieniem w polityce senioralnej 
jest przemoc wobec osób starszych. W związ-
ku z istotą tematu Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku w dniu 26 czerwca 
2015 r. rozpoczął cykl seminariów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy wobec osób nie-
pełnosprawnych i starszych, skierowanych 
do przedstawicieli kadry instytucji pomocy 
społecznej z terenu województwa podlaskie-
go. Głównym celem niniejszej inicjatywy jest 
podniesienie kompetencji kadry w zwiększeniu 
dostępności i skuteczności profesjonalnej po-
mocy.

 W związku z potrzebą ukierunkowania 
polityki senioralnej w województwie podla-
skim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku rozpoczął pracę nad opraco-
waniem „Programu na rzecz osób starszych 
w województwie podlaskim na lata 2016-
2020”. Dokument ten przede wszystkim będzie 
diagnozował problemy na jakie napotykają se-
niorzy w swoim codziennym życiu, określał ich 
potrzeby, a następnie wyznaczał kierunki dzia-
łań na rzecz osób starszych, jakie należałoby 
podejmować na przestrzeni kolejnych lat. Pro-
gram ten ma być zatem impulsem do wdrażania 
trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz se-
niorów w województwie podlaskim. Nad opra-
cowaniem dokumentu będzie pracował powoła-
ny w tym celu Zespół ds. opracowania Progra-
mu, składający się z przedstawicieli wszystkich 
środowisk regionalnych działających na rzecz 
osób starszych w naszym województwie. 

Konferencja „Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej 
aktywności osób starszych w województwie podlaskim” – Pan 
Mieczysław Baszko - Marszałek Województwa Podlaskiego
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OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2014 ROKU

Małgorzata Janczuk – inspektor

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Białymstoku, zgodnie z zapisem ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) od 2012 
roku sporządza Ocenę Zasobów Pomocy Spo-
łecznej w województwie podlaskim. Obowią-
zek ten wynika z nowelizacji w 2011 roku usta-
wy, której zapis brzmi następująco:

„Art. 16a.
1. Gmina, powiat i samorząd województwa przy-

gotowują ocenę zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecz-
nej i demograficznej.

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują 
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organi-
zacje pozarządowe i nakłady finansowe na za-
dania pomocy społecznej bez względu na pod-
miot je finansujący i realizujący.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby 
i rodziny korzystające z pomocy społecznej, ro-
dzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 
kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie 
powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi wo-
jewództwa właściwej jednostki samorządu te-
rytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. 
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą 
do planowania budżetu na rok następny.”

 Formularz OZPS został stworzony 
w 2011 roku przez Instytut Rozwoju Służb Spo-
łecznych w Centralnej Aplikacji Statystycznej 
(CAS), należącej do systemów informatycz-
nych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Na przestrzeni lat narzędzie poddawano kolej-
nym modyfikacjom celem ułatwienia procesu 
jego wypełniania. Odpowiedzialność za wy-
pełnianie internetowego kwestionariusza po-
noszą ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz 
powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). 
Jednostki te zobowiązane są w terminie do dnia 

30 kwietnia każdego roku do przekazania uzu-
pełnionego formularza Regionalnemu Ośrod-
kowi Polityki Społecznej w Białymstoku celem 
weryfikacji zgodności danych oraz opracowa-
nia na podstawie zebranych informacji raportu 
na temat stanu oraz potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej w województwie podlaskim. Infor-
macje na temat zasobów społeczności lokal-
nych ułatwiają planowanie rozwoju usług 
społecznych oraz stanowią podstawę do plano-
wania budżetu na kolejny rok. 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 
przedstawia informację zbiorczą o sytuacji 
demograficznej i społecznej oraz o systemie 
wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych 
społecznie w gminach i powiatach wojewódz-
twa podlaskiego. OZPS zawiera analizę zaso-
bów instytucjonalnych oraz kadrowych, dane 
na temat środków finansowych przeznaczanych 
na wydatki w pomocy społecznej z budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego, informa-
cje o aktywności projektowo – programowej 
powiatów i gmin oraz współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego z organizacjami po-
zarządowymi. 

 Województwo podlaskie podzielone jest 
administracyjnie na 17 powiatów (w tym 3 mia-
sta grodzkie: Białystok, Łomża, Suwałki) i 115 
gmin. W skład województwa wchodzi 78 gmin 
wiejskich, 27 gmin wiejsko – miejskich oraz 
13 gmin miejskich. Z danych OZPS wynika, 
że w 2014 r. w województwie podlaskim fak-
tycznie zamieszkiwało 1.194.965 osób. Połowa 
mieszkańców województwa podlaskiego za-
mieszkuje w gminach miejskich, co piąta osoba 
mieszka w gminie miejsko – wiejskiej. Pozo-
stałe osoby to mieszkańcy wsi. Dane liczbowe 
dotyczące prognozy demograficznej informują, 
że w latach kolejnych nastąpi nieznaczny spa-
dek liczby ludności w województwie podla-
skim . 
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 Na terenie województwa struktura lud-
ności według płci charakteryzuje się liczebną 
przewagą kobiet. W 2014 r. kobiety zamiesz-
kujące województwo podlaskie stanowiły 51% 
populacji, udział mężczyzn wyniósł odpowied-
nio 49%. Z analizy struktury ludności Podlasia 
wynika, że w 2014 r. 18% to mieszkańcy do 
17 roku życia. Największą grupę osób – 64%, 
stanowią osoby w wieku produkcyjnym (tj. ko-
biety w wieku 18-59 i mężczyźni w wieku 18-
64 lata). Mieszkańcy w wieku emerytalnym (tj. 
kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni 
w wieku 65 lat i więcej) to 18% ogółu miesz-
kańców województwa. 

 W końcu 2014 roku na terenie woje-
wództwa podlaskiego liczba osób bezrobot-
nych wynosiła 60.388. W stosunku do roku 
2013 zanotowano 15% spadek liczby bezrobot-
nych ogółem. W 2014 roku - 62% wszystkich 
pozostających bez pracy to osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z prawem do zasiłku stano-
wiły zaledwie 10% ogółu populacji bezrobot-
nych. Najwięcej osób bezrobotnych występu-
je w miastach grodzkich: Białystok (14.772), 
Łomża (3.751), Suwałki (2.780) oraz na terenie 
gmin: Augustów - gmina miejska (1.895), Gra-
jewo - gmina miejska (1.846), Sokółka (1.688), 
Łapy (1.513). 

 Na poniższej mapce nr 1 zaprezentowano 
dane o liczbie osób bezrobotnych w powiatach 
województwa podlaskiego w 2014 roku.

 W zasobach gmin województwa podla-
skiego w 2014 r. znajdowało się 15.482 miesz-
kań komunalnych. W roku poprzednim liczba 
ta była wyższa o 417, zaś dwa lata wcześniej 
aż o 1.213 mieszkań. W roku Oceny najwięcej 
mieszkań komunalnych znajdowało się w za-
sobach miast na prawach powiatu tj. w mieście 
Białystok – 4.850, w mieście Suwałki – 2.212 
oraz w mieście Łomża – 1.194. Na terenie 
9 gmin tj. Turośń Kościelna, Czyże, Kolno 
(gm. wiejska), Mały Płock, Łomża (gm. wiej-
ska), Miastkowo, Jaświły, Siemiatycze (gm. 
wiejska), Szepietowo zanotowano brak tego 
typu mieszkań. Żadna z tych gmin nie prze-
widuje budowy lokali w perspektywie dwóch 
najbliższych lat. Można by wnioskować, iż 
deficyt ten wynika z braku środków finanso-
wych na budowę mieszkań w zasobach gminy 

lub braku zapotrzebowania na mieszkania ko-
munalne wśród mieszkańców. W roku 2014 
mieszkańcy województwa podlaskiego złożyli 
łącznie 2.448 wniosków na mieszkania komu-
nalne. Liczba ta jest o 47 mniejsza niż w roku 
poprzednim i o 220 mniejsza niż w roku 2012. 

Mapka 1. Bezrobotni ogółem w województwie 
podlaskim według powiatów w roku 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Z roku na rok wzrasta liczba mieszkań 
socjalnych. W roku Oceny gminy z terenu wo-
jewództwa podlaskiego dysponowały 1.918 
mieszkaniami socjalnymi. Oznacza to, iż zasób 
tego typu budownictwa w roku Oceny wzrósł 
w stosunku do roku poprzedniego o 286 lokali 
i w stosunku do roku 2012 o 417. Wzrost licz-
by mieszkań socjalnych nie oznacza jednak 
zmniejszenia liczby osób oczekujących na tego 
typu mieszkania. W roku Oceny liczba oczeku-
jących wynosiła 771 i w porównaniu do roku 
poprzedniego była wyższa o 68. Sumaryczne 
dane liczbowe wskazują na fakt, iż na terenie 
65 gmin nadal brak jest mieszkań socjalnych. 
Największą liczbą mieszkań socjalnych dyspo-
nują miasta: Białystok (1.030), Suwałki (248), 
Łomża (69), Bielsk Podlaski – gmina miejska 
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(61) i Grajewo - gmina miejska (57). Dane pro-
gnostyczne wskazują, że w latach 2015-2016 
w zasobach gmin nastąpi wzrost liczby miesz-
kań zarówno komunalnych jak i socjalnych. 

 OZPS wykazuje, że w 2014 roku na tere-
nie województwa podlaskiego funkcjonowały 
52 żłobki (w tym żłobki, kluby dziecięce, od-
działy żłobkowe w przedszkolach).

 Liczba żłobków wzrasta z roku na rok. 
W 2014 r. w stosunku do roku 2013 nastąpił 
wzrost o niemal 73%. Analogicznie zwiększa 
się również liczba miejsc w żłobkach oraz spa-
da liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc. 
Prognozy dotyczące rozwoju infrastruktury 
w zakresie opieki nad dzieckiem są optymi-
styczne. Na przestrzeni lat 2014-2015 prze-
widuje się dalszy rozwój tego typu placówek, 
co wiąże się ze wzrostem liczby miejsc. Warto 
jednak zauważyć, że zasoby tego rodzaju infra-
struktury są wciąż niewystarczające. Świadczy 
o tym wysoko utrzymująca się liczba dzie-
ci (w roku 2014 – 1.566), którym nie zostały 
przyznane miejsca w żłobku. Głównym powo-
dem nie przyznania miejsc w żłobkach jest brak 
wolnych miejsc.

 Na terenie województwa podlaskie-
go w 2014 funkcjonowało 547 przedszkoli, 
co oznacza wzrost liczby tego typu placówek 
w stosunku do lat poprzednich. W roku 2014 
przedszkola funkcjonujące na terenie woje-
wództwa podlaskiego dysponowały 31.154 
miejscami (o 639 mniej niż w roku 2013 i 1.637 
więcej niż w roku 2012). Pomimo wzrostu licz-
by przedszkoli liczba dzieci, którym nie przy-
znano miejsc nadal jest na wysokim poziomie. 
W roku 2014 liczba dzieci, którym nie przyzna-
no miejsc wynosiła 530. Optymistyczny jest 
jednak fakt, iż liczba ta jest ponad trzykrotnie 
mniejsza niż w roku poprzednim. Dane pro-
gnozujące wskazują, że kolejnych latach liczba 
odrzuconych wniosków będzie sukcesywnie 
spadać. 

 W województwie podlaskim w 2014 roku 
funkcjonowało łącznie 347 świetlic i klubów 
dla dzieci i młodzieży, w tym 181 przyszkol-
nych i 166 pozaszkolnych. Liczba tego typu 
placówek jest nieznacznie wyższa niż w latach 
ubiegłych.

Mapka 2. Powiaty, na terenie których w 2014 r. 
funkcjonowały żłobki (żłobki, kluby dziecięce, 
oddziały żłobkowe w przedszkolach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

W zasobie gmin województwa podlaskiego wy-
licza się ponadto 110 klubów i innych miejsc 
spotkań dla seniorów. Ich liczba również wzra-
sta. W województwie podlaskim działalność 
prowadzi ponadto 11 hospicjów oraz 2 ośrodki 
dla cudzoziemców. 

 Zgodnie z danymi przekazanymi przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe 
centra pomocy rodzinie w roku 2014 na terenie 
województwa podlaskiego pomocy i wsparcia 
udzielono ogółem 110.630 osobom, czyli 9% 
mieszkańców województwa podlaskiego. Rok 
wcześniej liczba ta była niższa o 7.318 osób, 
zaś dwa lata wcześniej o 13.634 osób. Statysty-
ki prognozujące wskazują, że w roku 2015 na-
stąpi wzrost liczby beneficjentów pomocy spo-
łecznej o 802 osoby w stosunku do roku 2014.

 W 2014 roku ze wsparcia OPS skorzy-
stało 97.842 beneficjentów, o 867 osób więcej 
niż w roku poprzednim. Dane prognozujące na 
rok 2015 wskazują na niewielki spadek liczby 
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osób (o 65), w stosunku do roku Oceny, którym 
ośrodki pomocy społecznej udzielą pomocy 
i wsparcia. W przypadku wsparcia udzielonego 
przez PCPR zanotowano 12.788 beneficjentów, 
o 676 osób więcej niż w roku poprzednim. Ana-
liza danych prognozujących wykazała, że PC-
PR-y w roku 2015 udzielą wsparcia i pomocy 
łącznie 12.723 osobom, czyli nastąpi niewielki 
spadek beneficjentów pomocy społecznej. 

 Najwięcej osób, które skorzystały w 2014 
roku ze wsparcia instytucji pomocy społecznej 
(OPS i PCPR) zamieszkiwało w powiatach: 
augustowskim, grajewskim i mieście Suwał-
ki. Najmniej beneficjentów zanotowano wśród 
mieszkańców miast Łomża i Białystok oraz 
w powiecie zambrowskim. 

Tabela 1. Odsetek osób, które w 2014 roku skorzystały z pomocy i wsparcia PCPR-ów i OPSów

Liczba mieszkańców 
ogółem

Liczba osób, którym 
udzielono pomocy i 

wsparcia 

Odsetek mieszkańców, 
którzy korzystali ze wsparcia 
 PCPR-ów i Ops-ów w 2014 r.  

augustowski 59 558 8420 14%
grajewski 48 916 6259 13%
m. Suwałki 69 317 8869 13%
sokólski 70 525 8269 12%
suwalski 35 924 4210 12%
sejneński 20 891 2293 11%
moniecki 42 077 4366 10%
bielski 57 599 5932 10%
wysokomazowiecki 58 793 5739 10%
hajnowski 45 415 4403 10%
łomżyński 51 860 4867 9%
kolneński 39 555 3701 9%
siemiatycki 46 938 4374 9%
białostocki 144 978 12249 8%
m. Białystok 295 282 21098 7%
zambrowski 44 626 2738 6%
m. Łomża 62 711 2843 5%

Suma 1 194 965 110630

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Na terenie powiatów: augustowskie-
go, suwalskiego, sejneńskiego, hajnowskiego, 
kolneńskiego, białostockiego na przestrzeni 
lat 2013-2014 ten sam odsetek mieszkańców 
korzystał ze wsparcia jednostek pomocy spo-
łecznej. W przypadku powiatów: grajewskiego, 
sokólskiego, wysokomazowieckiego, łomżyń-
skiego, siemiatyckiego oraz miast Białystok 
i Suwałki zanotowano wzrost beneficjentów 
pomocy społecznej w roku 2014 w stosunku 
do roku poprzedniego. Spadek odsetka miesz-
kańców, którym OPS-y oraz PCPR-y udzieliły 
wsparcia nastąpił na terenie następujących po-
wiatów: monieckiego, bielskiego, zambrow-
skiego i miasta Łomża. Największy wzrost osób 

korzystających ze wsparcia jednostek pomocy 
społecznej dotyczył powiatu siemiatyckiego. 

 Pomoc społeczna jest jedną z instytucji 
polityki społecznej państwa, w ramach której 
udzielane są świadczenia o charakterze pie-
niężnym i niepieniężnym. W 2014 roku na 
terenie województwa podlaskiego jednostki 
pomocy społecznej przyznały łącznie świad-
czenia 72 586 mieszkańcom (stanowi to 66% 
ogółu osób, którym udzielono pomocy i wspar-
cia), przy czym 41.938 osób to beneficjenci, 
którzy korzystają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej długotrwale. W grupie klientów, którzy 
w okresie sprawozdawczym uzyskali pomoc 
i wsparcie w formie świadczeń bez względu 
na rodzaj i formę, liczbę świadczeń oraz źródło 
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finansowania znalazło się 45.960 rodzin, a licz-
ba osób w tych rodzinach wyniosła 121.113. 
Liczba świadczeniobiorców ogółem w roku 
Oceny spadła o ponad 5% w stosunku do roku 
2013. Prognozy informują, iż w roku 2015 
wskaźnik osób, które zgłoszą się do jednostek 
pomocy społecznej po świadczenia nieznacznie 
wzrośnie w porównaniu do roku 2014. 

 Ośrodki pomocy społecznej z terenu wo-
jewództwa podlaskiego w roku 2014 przyzna-
ły świadczenia 71.160 osobom (w tym 41.578 
to osoby korzystające długotrwale). W roku 
2013 liczba świadczeniobiorców w OPS-ach 
była niższa o niemal 5%. Ze sprawozdań po-
wiatowych centrów pomocy rodzinie wynika, 
że w roku 2014 powiaty przyznały świadczenia 
1.426 beneficjentom (w tym 360 długotrwale 
korzystającym z pomocy). 

Tabela 2. Dane liczbowe o osobach i rodzinach, którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne 
w latach 2012-2014

ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR

Liczba osób 72 789 71 101 1 688 76 803 74 611 2 192 72 586 71 160 1 426
w tym: os. długotrwale korzystające 43 017 42 579 438 42 893 42 415 478 41 938 41 578 360

Liczba rodzin 45 794 44 201 1 593 47 672 45 924 1 748 45 960 44 596 1 364
Liczba osób w rodzinach 125 113 122 338 2 775 128 672 125 480 3 192 121 113 119 570 1 543

Liczba osób ogółem 41 869 40 639 1 230 46 608 45 120 1 488 44 091 43 096 995
Liczba rodzin 36 634 35 474 1 160 38 730 37 528 1 202 37 443 36 497 946

Liczba osób w rodzinach 92 034 90 388 1 646 96 386 94 546 1 840 91 398 90 393 1 005

Liczba osób ogółem 39 976 39 116 860 38 402 37 279 1 123 36 197 35 317 880
Liczba rodzin 21 805 20 969 836 21 839 20 874 965 21 061 20 194 867

Liczba osób w rodzinach 81 917 80 386 1 531 81 525 79 755 1 770 76 665 75 678 987

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

2012 2013 2014

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 W 2014 roku w województwie podlaskim 
świadczenia pieniężne (np. zasiłki stałe, celo-
we, okresowe, pomoc na usamodzielnienie, na 
kontynuowanie nauki itp.) udzielono ogółem 
44.091 mieszkańcom województwa podlaskie-
go. W roku 2013 liczba świadczeniobiorców 
była wyższa o 5%. Dane prognozujące wska-
zują na tendencję wzrostową liczby świadcze-
niobiorców w roku 2015 w stosunku do roku 
Oceny (o 366 osób). 

 Wsparciem niepieniężnym w postaci 
specjalistycznych usług opiekuńczych, schro-
nienia, posiłków, ubrań itp. w 2014 roku obję-
to łącznie 36.197 osób. Liczba ta była o 2.205 
mniejsza niż w roku 2013. Dane prognostyczne 

informują, iż w roku 2015 liczba beneficjen-
tów pomocy społecznej, którzy zostaną objęci 
wsparciem w postaci świadczenia niepienięż-
nego nieznacznie zmniejszy się. 

 W 2014 r. jednostki pomocy społecznej 
działające na terenie województwa podlaskie-
go przeprowadziły łącznie z 65.816 osobami 
z 53.823 rodzin wywiady środowiskowe (z cze-
go 65.304 wywiady dokonały jednostki gmin-
ne, zaś 512 powiatowe). Liczba osób w tych ro-
dzinach to 133.270. W latach 2012-2014 liczba 
zrealizowanych wywiadów środowiskowych 
rosła z roku na rok. Dane prognozujące infor-
mują, że w roku 2015 liczba wywiadów nie-
znacznie wzrośnie w stosunku do roku 2014. 
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 Najczęstszym powodem korzystania 
z pomocy społecznej w województwie podla-
skim na przestrzeni ostatnich kilku lat jest ubó-
stwo. Ośrodki pomocy społecznej w 2014 roku 
z powodu ubóstwa wsparciem objęły 30.236 
rodzin z terenu województwa podlaskiego, tj. 
66% rodzin korzystających z pomocy i wspar-
cia. Zarejestrowana liczba osób w tych rodzi-
nach to 79.591.

Mapka 3. Rodziny objęte pomocą społeczną z ty-
tułu ubóstwa w gminach województwa podla-
skiego w roku 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Na dalszych miejscach w hierarchii po-
wodów przyznawania pomocy społecznej 
w 2014 roku znajdowały się: bezrobocie, dłu-
gotrwała lub ciężka choroba oraz niepełno-
sprawność. W roku Oceny 54% wszystkich 
rodzin korzystających z pomocy stanowili 
beneficjenci, którzy zgłosili się do OPS-ów 
z powodu bezrobocia. Co trzecia rodzina, któ-
rej udzielono pomocy otrzymała od Ośrodka 
wsparcie z tytułu długotrwałej lub ciężkiej cho-
roby lub z tytułu niepełnosprawności. W roku 
2014 największy wzrost liczby rodzin korzysta-
jących z pomocy społecznej OPS w stosunku 

do roku 2013 wystąpił w przypadku następu-
jących powodów: przemoc w rodzinie (+189) 
oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (+88). 
W roku 2014 w stosunku do roku 2013 zanoto-
wano spadek liczby korzystających z pomocy 
społecznej w przypadku przyczyn: bezrobocia 
(-1.686), bezradności w sprawach opiekuńczo 
–wychowawczych (-522), ubóstwa (-420), dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby (-152), trudno-
ści w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego (-102). 

 W 2014 roku najmniej osób korzystało ze 
wsparcia systemu pomocy społecznej z uwa-
gi na potrzebę wsparcia z tytułu sieroctwa (54 
rodziny), narkomanii (83 rodziny) oraz klęsk 
żywiołowych i ekologicznych (92 osoby). 
Największą dynamikę wzrostu przewiduje się 
w przypadku rodzin korzystających z pomocy 
z tytułu: bezrobocia (+311), ubóstwa (+289) 
i przemocy w rodzinie (+189). 

Wykres 1. Rodziny objęte pomocą społeczną 
w gminach województwa podlaskiego w latach 
2012 - 2014 (z uwzględnieniem najczęstrzych po-
wodów przyznania pomocy)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 PCPR-y z terenu województwa podla-
skiego wykazały, że w latach 2012-2014 naj-
częstszą przyczyną udzielania wsparcia miesz-
kańcom województwa podlaskiego była niepeł-
nosprawność.

 Wsparcia z tytułu niepełnosprawności 
udzielano na terenie trzech powiatów: hajnow-
skiego (98 rodzin), łomżyńskiego (129 rodzin) 
i suwalskiego (382 rodzin). Najmniej świad-
czeń PCPR-y udzieliły rodzinom z tytułu sie-
roctwa oraz bezradności w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych.
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Wykres 2. Rodziny objęte pomocą społeczną 
w Powiatach województwa podlaskiego w latach 
2012-2014 (z uwzględnieniem powodów przy-
znania pomocy)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Usługi pomocy społecznej mogą być 
świadczone w wielu formach. Dane OZPS 
wskazują, iż w 2014 roku na terenie wojewódz-
twa podlaskiego OPS-y objęły wsparciem w po-
staci usług opiekuńczych 1.611 osób (w tym: 
99 beneficjentom udzielono wsparcia w postaci 
usługi specjalistycznej). W odniesieniu do roku 
2013 liczba osób, którym udzielono tego typu 
wsparcia nieznacznie spadła (o 2%). W 2014 
roku udzielono łącznie 603.995 świadczeń, na 
które wydatkowano 9.206.629 zł. Dane pro-
gnostyczne informują, że w roku kolejnym licz-
ba beneficjentów usług opiekuńczych (w tym 
specjalistycznych) wzrośnie.

 Jednym z zadań jednostek pomocy spo-
łecznej jest udzielanie specjalistycznych usług 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi . 
W roku Oceny wsparciem w tym zakresie obję-
to 268 osób, którym udzielono 124.365 świad-
czeń, na łączna kwotę 2.554.029 zł. W latach 
wcześniejszych liczba ta była na zbliżonym po-
ziomie. Prognozy wskazują na niewielki wzrost 
liczby beneficjentów objętych usługami tego 
typu.

 Z zebranych danych Oceny Zasobów Po-
mocy Społecznej wynika, że OPS-y w 2014 
roku udzieliły łącznie 5.767 rodzinom z terenu 
województwa podlaskiego poradnictwa spe-
cjalistycznego. Zanotowana liczba osób w tych 
rodzinach to 16.430. W stosunku do roku 2013 
liczba rodzin, którym udzielono poradnictwa 
była niższa o 404. 

 W 2014 roku na terenie województwa 
podlaskiego pracą socjalną objęto 42.058 ro-
dzin. Liczba osób w tych rodzinach to 101.907. 
Rodziny korzystające z pomocy społecznej 
z terenu województwa podlaskiego objęte 
wsparciem w formie pracy socjalnej najczę-
ściej zamieszkują w: Białymstoku (13.832), 
Suwałkach (2.546), Łomży (1.774), Bielsku 
Podlaskim – gmina miejska (1.443) i Sokółce 
(1.441).

 W 2014 roku pomocą w formie interwen-
cji kryzysowej objęto 2.203 rodziny, w których 
łączna liczba członków to 5.736. W latach po-
przednich liczba interwencji obejmowała nieco 
mniejszą liczbę rodzin, natomiast prognozy do-
wodzą, że w roku 2015 wskaźnik usług w tym 
zakresie wzrośnie o 25% w stosunku do roku 
Oceny.

 W 2014 roku zawarto 2.571 kontraktów 
socjalnych, o 19% więcej niż w roku poprzed-
nim. Dane liczbowe wskazują, że liczba osób 
ogółem objętych kontraktem wyniosła 3.154. 
Pracownicy OPS-ów przewidują, że w roku 
2014 liczba kontraktów socjalnych spadnie 
o 33% w stosunku do roku 2014. 

 W ramach realizacji zadań zarówno wła-
snych jak i zlecanych gminne jednostki pomocy 
społecznej stosują cały wachlarz świadczeń do-
stosowanych do potrzeb poszczególnych grup 
klientów. Na poniższym wykresie zaprezento-
wano dane na temat liczby mieszkańców wo-
jewództwa podlaskiego, którzy w latach 2012-
2014 otrzymali wsparcie w postaci świadczeń 
pieniężnych, tj. zasiłku stałego, okresowego 
lub celowego. 

Wykres 3. Liczba osób, które w latach 2012-2014 
skorzystały z pomocy Ośrodków pomocy spo-
łecznej w postaci świadczeń pieniężnych 

zasiłek stały
zasiłek okresowy

zasiłek celowy

2012 2013 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
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 W latach 2012-2014 najwięcej osób 
otrzymało zasiłek celowy, zaś najmniej zasi-
łek stały. W 2014 roku OPS-y z terenu woje-
wództwa podlaskiego wydatkowały łącznie 
26.249.080 zł na zasiłki celowe dla 31.965 be-
neficjentów. W roku 2014 z zasiłku celowego 
skorzystało 1.403 osób mniej w porównaniu do 
roku poprzedniego, natomiast kwota świadczeń 
była wyższa o 2.414.092 zł. Średnia wysokość 
zasiłku celowego na osobę w roku 2014 wynio-
sła 821 zł (o 107 zł więcej niż w roku poprzed-
nim). 

 W roku Oceny jednostki gminne udzie-
liły 169.975 świadczeń w postaci zasiłku 
okresowego dla 26.121 osób. Środki finanso-
we przeznaczone na ten cel to 58.316.615 zł. 
W roku 2013 liczba osób, którym przyznano 
zasiłek okresowy była wyższa o 976, zaś kwota 
o 1.732.576 zł.

 W 2014 roku udzielono 63.151 zasił-
ków stałych, na które wydatkowano łącznie 
26.493.681 zł. W roku 2013 liczba tych świad-
czeń była niższa o 3.318, zaś w 2012 r. o 5.701 
w stosunku do roku Oceny. Zasiłki stałe dzielą 
się na: zasiłek stały dla osób samotnie gospo-
darujących oraz zasiłek stały dla osoby w ro-
dzinie. Ośrodki pomocy społecznej wykazały, 
iż w 2014 roku zasiłek stały otrzymało 5.048 
osób samotnie gospodarujących. Udzielono im 
53.073 świadczeń, na łączną kwotę 23.598.950 
zł. Średnia wysokość zasiłku stałego dla osób 
samotnie gospodarujących w 2014 roku wyno-
siła 445 zł (tyle samo co w roku poprzednim). 
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie, w postaci 
10.078 świadczeń przyznano 1.086 osobom, 
o łącznej wysokości 2.894.731 zł. Średnia wy-
sokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie 
w roku Oceny wyniosła 287 zł (o 9 zł mniej 
niż w roku 2013). Prognozy wskazują, iż kwo-
ta świadczeń w przyszłym roku nieznacznie 
wzrośnie. 

 Obok świadczeń pieniężnych OPS-y 
realizują również świadczenia niepieniężne. 
Udzielenie tych świadczeń nie jest uzależnio-
ne od spełnienia kryterium dochodowego, a je-
dynie od wystąpienia okoliczności faktycznie 
uzasadniających przyznanie danej pomocy. 
Wśród tego typu świadczeń wymienia się po-
moc w formie: posiłków, schronienia, ubrań itp. 

Jak pokazują wyniki analizy na terenie woje-
wództwa podlaskiego najwięcej udzielonych 
świadczeń niepieniężnych przeznaczanych jest 
na posiłki. W 2014 roku w tym celu wydatko-
wano 17.427.415 zł. Zdecydowana większość 
świadczeń dotyczyła posiłków dla dzieci (93%) 
i była finansowana w ramach programu wielo-
letniego „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”. 

 Wyniki analizy sprawozdań gminnych 
informują, że w 2014 roku udzielono rów-
nież 13.266 świadczeń osobom pozbawionym 
schronienia. Łącznie w tym celu wydatkowano 
449.393 zł. Kilkakrotnie mniejsze kwoty OPS-
-y przeznaczały na pomoc w formie ubrania. 
W 2014 roku OPS-y zarejestrowały 42 świad-
czeniobiorców, a kwota przeznaczona ten cel to 
11.850 zł. Świadczeniem niepieniężnym z tytu-
łu sprawienia pogrzebu w 2014 roku objęto 138 
osób, na łączną kwotę 307.088 zł. 

 Jedną z usług świadczonych przez jed-
nostki pomocy społecznej jest odpłatność za 
pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy spo-
łecznej. Z danych OZPS wynika, że w 2014 
roku pomocą w w/w formie objęto 1.275 osób, 
o 72 osoby więcej niż w roku 2013 i 196 więcej 
niż 2012. 

 W województwie podlaskim w 2014 
roku zatrudnionych było 93 asystentów ro-
dziny. W roku poprzednim liczba asystentów 
była o 26 osób mniejsza. Asystenci w ramach 
wykonywania swojej pracy udzielali wsparcia 
931 rodzinom z terenu województwa podla-
skiego. Warto zauważyć, iż w porównaniu do 
roku 2013 nastąpił 50% wzrost liczby takich 
rodzin. Dane dotyczące prognozy na rok 2015 
dowodzą, że liczba rodzin objętych asystentu-
rą będzie nadal wzrastać. W 2014 roku na te-
renie województwa funkcjonowało ponadto 
18 rodzin wspierających. Są to takie rodziny, 
które poprzez współpracę z asystentem wspie-
rają rodziny przeżywające trudności w zakresie 
opieki i wychowania dzieci. Zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej gmina ponosi odpłatności za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. Jak wskazują dane liczbo-
we w 2014 roku na ten cel jednostki pomocy 
społecznej przekazały łącznie 1.432.932 zł. 
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 Informacje uzyskane na podstawie Oceny 
Zasobów Pomocy Społecznej dowodzą, że na 
terenie województwa podlaskiego w 2014 roku 
funkcję rodzin zastępczych sprawowało 991 
rodzin (o 60 mniej niż w roku poprzednim). 
W roku Oceny pod opieką tych rodzin przeby-
wało łącznie 1.516 dzieci. Na poniższym wy-
kresie zaprezentowano dane liczbowe na temat 
rodzin według różnych ich typów. 

Wykres 4. Rodzinna piecza zastępcza na terenie 
województwa podlaskiego w 2014 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Największy odsetek stanowią rodziny 
spokrewnione z dzieckiem – 64%, czyli ta-
kie, w których opiekę i wychowanie nad dziec-
kiem przejmują członkowie rodziny dziecka, 
tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub 
rodzeństwo. W 2014 na terenie województwa 
podlaskiego w takich rodzinach przebywało 
861 dzieci, o 68 mniej niż w roku 2013. Dane 
prognostyczne wskazują, że w roku 2015 licz-
ba dzieci, nad którymi opiekę będą sprawo-
wały rodziny spokrewnione wzrośnie do 886. 
W 2014 roku PCPR-y przekazały 6.823.028 zł 
na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnio-
nych z dzieckiem. 

 W 2014 roku 30% ogółu rodzinnej pieczy 
zastępczej województwa podlaskiego stano-
wiły rodziny zastępcze niezawodowe, w któ-
rych przebywało 436 dzieci (o 25 dzieci mniej 
niż w roku 2013). W roku Oceny powiatowe 
centra pomocy rodzinie udzieliły tym rodzi-
nom wsparcia w kwocie 5.126.572 zł. Ponadto 
funkcjonowały 54 rodziny zastępcze zawodo-
we (w tym 2 rodziny zastępcze specjalistycz-
ne). Liczba tych rodzin w 2014 roku wzrosła 
w stosunku do roku poprzedniego o 18%.  
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach za-
stępczych zawodowych w roku Oceny to 194 

(o 30 więcej niż w roku poprzednim). PCPR-y 
w 2014 roku na utrzymanie dzieci w tego typu 
rodzinach przeznaczyły łącznie 2.228.624 zł, 
z czego 44.484 zł dotyczyło utrzymania dzieci 
w rodzinach specjalistycznych.

 Na terenie województwa podlaskie-
go funkcjonują 3 rodziny zastępcze pełniące 
funkcje pogotowia rodzinnego, w których 
przebywa łącznie 8 dzieci oraz 3 rodzinne 
domy dziecka, pod opieką których przebywa 
25 osób. W roku Oceny na utrzymanie dzieci 
w pogotowiach rodzinnych jednostki powiato-
we przeznaczyły z własnego budżetu 46.254 zł, 
zaś rodzinne domy dziecka otrzymały wsparcie 
w kwocie 331.708 zł. 

 Analiza danych liczbowych wykazała, że 
w 2014 roku 441 pełnoletnich osób opuściło 
rodzinne formy pieczy zastępczej. W związku 
z tym udzielono im wsparcia na łączną kwotę 
2.329.988 zł. Rok wcześniej liczba osób, które 
opuściły rodziny zastępcze była wyższa o 55 
osób, co analogicznie przekłada się kwotę wy-
datkowanych środków z budżetu powiatów. 

 W 2014 roku ze wsparcia finansowego 
tytułem usamodzielnienia skorzystało 69 peł-
noletnich osób opuszczających rodzinne formy 
pieczy zastępczej. Powiatowe centra pomo-
cy rodzinie na ten cel przeznaczyły 314.413 
zł. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
w 2014 roku otrzymały 383 osoby. Udzielo-
no im wsparcia na łączną kwotę 1.841.512 zł. 
Zanotowano, że wsparcie finansowe na zago-
spodarowanie otrzymały 52 osoby. Przyznano 
środki w wysokości 174.063 zł. Analiza danych 
z OZPS wykazała, że w 2014 roku PCPR-y 
udzieliły wsparcia dla 220 pełnoletnich osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, w łącznej kwocie 964.230 zł. Tytułem 
usamodzielnienia wydatkowano 166.606 zł dla 
36 osób. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki w 2014 roku udzielono 166 osobom, które 
opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Kwota środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel to 735.344 zł. Tytułem zagospodaro-
wania wydatkowano 62.280 zł, dla 27 osób. 

 Jednym z zadań powiatowych centrów po-
mocy rodzinie jest wsparcie pełnoletnich osób 
opuszczających instytucje, o których mowa 
w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ze 
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sprawozdań jednostek powiatowych wynika, że 
w 2014 r. udzielono wsparcia łącznie 42 oso-
bom, w tym: 13 osobom z tytułu usamodziel-
nienia, 39 na kontynuowanie nauki oraz 9 na 
zagospodarowanie (jedna osoba mogła otrzy-
mać wsparcie z kilku powodów). Struktura wy-
datków w tym zakresie przedstawia się nastę-
pująco: 50.233 zł na usamodzielnienie, 130.618 
zł na kontynuowanie nauki oraz 22.336 zł na 
zagospodarowanie.

Wykres 5. Liczba osób objętych wsparciem 
PCPR w 2014 roku

0 100 200 300 400

pełnoletnie osoby opuszczajace
instytucje o których mowa w art. 88

ust.1 ustawy o pomocy społecznej

pełnoletnie osoby opuszczające
placówki opiekuńczo -

wychowawcze

pełnoletnie osoby opuszczające
rodzinne formy pieczy zastępczej

13 

36 

69 

39 

186 

383 

9 

27 

52 

pomoc pieniężna na
zagospodarowanie

pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Powiatowe centra pomocy rodzinie wy-
kazały, że w 2014 roku na rehabilitację zawo-
dową i społeczną osób niepełnosprawnych ze 
środków własnych oraz środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych udzieliły ogółem dofinansowań na łącz-
ną sumę 20.695.556 zł. Rok wcześniej środki 
przeznaczone na ten cel były niższe o 1.158.595 
zł. Najwięcej osób niepełnosprawnych z te-
renu województwa podlaskiego w 2014 roku 
skorzystało z dofinansowania na zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomoc-
nicze i sprzęt rehabilitacyjny (5.994 osób), co 
przełożyło się również na wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel. W sto-
sunku do roku 2013 w roku Oceny środki finan-
sowe przeznaczone na rehabilitację zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych były wyż-
sze. Prognozy wskazują na fakt, iż w roku 2015 
w przypadku środków finansowych przezna-
czonych na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych, likwidację barier ar-
chitektonicznych, technicznych i w komuniko-
waniu się oraz na turnusy rehabilitacyjne nastą-
pi wzrost, zaś kwoty przeznaczone na wsparcie 
osób niepełnosprawnych poprzez zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-
cze i sprzęt rehabilitacyjny będą nieco niższe.

 Powiatowe centra pomocy rodzinie wy-
kazały, że w 2014 roku na rehabilitację zawo-
dową i społeczną osób niepełnosprawnych ze 
środków własnych oraz środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych udzieliły ogółem dofinansowań na łącz-
ną sumę 20.695.556 zł. Rok wcześniej środki 
przeznaczone na ten cel były niższe o 1.158.595 
zł. Najwięcej osób niepełnosprawnych z te-
renu województwa podlaskiego w 2014 roku 
skorzystało z dofinansowania na zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomoc-
nicze i sprzęt rehabilitacyjny (5.994 osób), co 
przełożyło się również na wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel. W sto-
sunku do roku 2013 w roku Oceny środki finan-
sowe przeznaczone na rehabilitację zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych były wyż-
sze. Prognozy wskazują na fakt, iż w roku 2015 
w przypadku środków finansowych przezna-
czonych na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych, likwidację barier ar-
chitektonicznych, technicznych i w komuniko-
waniu się oraz na turnusy rehabilitacyjne nastą-
pi wzrost, zaś kwoty przeznaczone na wsparcie 
osób niepełnosprawnych poprzez zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-
cze i sprzęt rehabilitacyjny będą nieco niższe.

 Ze sprawozdawczości jednostek gmin-
nych i powiatowych wynika, że na terenie wo-
jewództwa w roku 2014 funkcjonowały 269 
placówki szeroko rozumianej pomocy społecz-
nej. Strukturę tych placówek prezentuje poniż-
sza tabela.

 Diagnoza wykazała, iż wzrost zasobów 
instytucjonalnych w 2014 r. w stosunku do roku 
poprzedniego odnotowano w przypadku: środo-
wiskowych domów samopomocy (o 1 placów-
kę), jednostek specjalistycznego poradnictwa 
(o 6 placówek), placówek wsparcia dziennego 
(o 10) oraz centrum integracji społecznej (o 1). 
Z pozyskanych informacji wynika, że w roku 
Oceny nie powstała żadna placówka, która 
świadczyłaby swoje usługi całodobowo. 

 Z analizy danych można stwierdzić, że 
jednostki pomocy społecznej wskazały zapo-
trzebowanie na utworzenie po jednej całodobo-
wej placówce typu:

•	 dom pomocy społecznej (m. Suwałki),
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•	 mieszkanie chronione (m. Augustów) •	 rodzinna placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza (powiat białostocki). 

Tabela 3. Wybrane instytucje pomocy społecznej funkcjonujące w województwie podlaskim w 2014 roku
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Ośrodki wsparcia 72 2489 16183 x 629 28.453.809
W tym środowiskowe domy samopomocy 17 651 697 188 176 9.364.048
Dzienne domy pomocy 2 280 707 x 49 3.138.134
Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych 10 414 1358 x 34 1.062.595
Kluby samopomocy 10 155 339 x 12 630.997
Domy pomocy społecznej 21 2301 2506 261 1643 80.785.919
Mieszkania chronione 19 60 53 28 0 132.394
Ośrodki interwencji kryzysowej 6 44 415 x 35 1.437.273
Jednostki specjalistycznego poradnictwa 17 x 3448 x 77 2.939.903
Placówki wsparcia dziennego 53 1506 1627 x 170 5 .225 .984
Placówki opiekuńczo –wychowawcze 24 455 602 x 337 23.500.861
W tym placówki typu rodzinnego 4 27 24 x 9 819.839
Centra integracji społecznej 7 x 212 x 72 2.463.122
Kluby integracji społecznej 3 x 250 x 21 584.605
Warsztaty terapii zajęciowej 25 x 852 x 313 13.561.254
Zakład aktywności zawodowej 2 x 53 x 15 744.318

*Uwzględniono DPS prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

 Inne instytucje, na które odnotowuje się 
popyt w przyszłych latach to m.in. dzienny dom 
pomocy, placówka wsparcia dziennego, cen-
trum integracji społecznej i klub integracji spo-
łecznej. Analiza danych z OZPS wykazuje, iż 
w ostatnich latach można zaobserwować wzrost 
liczby placówek świadczących pomoc instytu-
cjonalną mieszkańcom naszego województwa, 
jak również liczby dostępnych w nich miejsc.

 Dane ze sprawozdań gminnych i powia-
towych wykazują, że według stanu na dzień 
31 grudnia 2014 r. w jednostkach pomocy spo-
łecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej i po-
wiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie 
województwa podlaskiego zatrudnionych było 
łącznie 2.074 osób. Liczba ta w porównaniu do 
roku poprzedniego wzrosła o 64 osoby. Progno-
zy wskazują, iż w roku 2015 liczba pracowni-
ków wzrośnie o kolejne 27 osób. 

 Według informacji ze sprawozdań OZPS 
dowiadujemy się, iż w 118 ośrodkach pomocy 

społecznej w województwie podlaskim zatrud-
nionych jest ogółem 1.908 pracowników. Anali-
za dowodzi, iż w strukturach jednostek gminnych 
zatrudnionych jest 132 dyrektorów. Pracownicy 
socjalni stanowią 35% ogółu zatrudnionych. Po-
nad 59% to „pozostali pracownicy”.

 W przypadku jednostek powiatowych 
funkcję kierowniczą pełni 14 osób. Analiza do-
wodzi, iż w roku Oceny w powiatowych cen-
trach pomocy rodzinie zatrudnionych było 33 
pracowników socjalnych, 72% ogółu zatrud-
nionych to „pozostali pracownicy”. 

 W roku 2014 - 64% kierowników zatrud-
nionych w OPS oraz 86% kadry kierowniczej 
PCPR legitymowało się wykształceniem wyż-
szym. Zdecydowana większość kadry kierow-
niczej (OPS-96%, PCPR-100%) posiadała 
ukończoną specjalizację z organizacji pomocy 
społecznej. 
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Wykres 6. Kadra OPS i PCPr zatrudniona w jed-
nostkach pomocy społeczneje na terenie woje-
wództwa podlaskiego w 2014 roku
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 Na terenie województwa podlaskiego 
w jednostkach pomocy społecznej zatrudnio-
nych jest ogółem 700 pracowników socjalnych, 
z czego w ośrodkach pomocy społecznej pra-
cuje 667. Analiza wykazuje, że 62% osób za-
trudnionych na stanowiskach pracowników 
socjalnych w OPS w 2014 roku posiadało 
wykształcenie wyższe, zaś 38% średnie. Co 
czwarty pracownik socjalny posiadał ukończo-
ną specjalizację 1-go stopnia w zawodzie, tylko 
7% ukończyło specjalizację 2-go stopnia. 7% 
pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS 
ukończyło specjalizację z organizacji pomocy 
społecznej. 

 Wielkość zatrudnienia w ośrodku pomo-
cy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy 
o pomocy społecznej musi być proporcjonal-
na do liczby ludności gmin w stosunku jeden 
pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców, 
nie mniej jednak niż 3 pracowników. W 2014 
r. tylko na terenie 75 gmin województwa pod-
laskiego warunek ten został spełniony. Gminy 
z największym obciążeniem pracowników so-
cjalnych, tak jak w latach poprzednich to: 

•	 Szypliszki – 1 pracownik socjalny na 3.952 
mieszkańców,

•	 Choroszcz – 4 pracowników socjalnych na 
14.504 mieszkańców,

•	 Kobylin Borzymy - 1 pracownik socjalny 
na 3.378 mieszkańców,

•	 Czyżew - 2 pracowników socjalnych na 
6.550 mieszkańców.

 W skład zespołu ośrodka pomocy ma 
wchodzić co najmniej trzech pracowników so-
cjalnych. Warunku tego nie spełniają 42 gminy 

naszego regionu (w roku 2013 – 44 gminy), 
czyli 36% (mapka 5).

 Powiatowe centra pomocy rodzinie 
w 2014 roku zatrudniały łącznie 33 pracowni-
ków socjalnych. Co piaty pracownik zatrudnio-
ny był w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Większość osób pełniących w PCPR-
-ach rolę pracownika socjalnego legitymuje się 
wykształceniem wyższym – 91%, pozostali po-
siadają wykształcenie średnie. Ponadto 2 pra-
cowników ukończyło specjalizację 1-ego stop-
nia w zawodzie, 3- specjalizację 2-go stopnia 
w zawodzie oraz 8 specjalizację z organizacji 
pomocy społecznej. 

 W jednostkach pomocy społecznej tj. 
ośrodkach pomocy społecznej oraz powiato-
wych centrach pomocy rodzinie w 2014 roku 
zatrudnionych było ponadto 1.228 „pozosta-
łych pracowników”. Ośrodki pomocy społecz-
nej zatrudniały łącznie 1.109 takich osób, zaś 
powiatowe centra pomocy rodzinie - 119. 

Mapka 5. Pracownicy socjalni ośrodków pomocy 
społecznej w 2014 r. w województwie podlaskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
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 Jednym z elementów badania Oceny 
Zasobów Pomocy Społecznej było zebranie 
informacji na temat środków finansowych na 
wydatki w pomocy społecznej i innych ob-
szarach polityki społecznej w województwie 
podlaskim. Dane przekazane przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej dowodzą, 
iż całkowity koszt budżetu JST przeznaczony 
na politykę społeczną w 2014 roku wyniósł 
827.939.351 zł, z czego 596.422.356 zł stano-
wił budżet ośrodków pomocy społecznej oraz 
powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ana-
liza wykazała, iż kwoty wydatkowane przez 
JST w roku 2014 były o 4% wyższe niż w roku 
2013. Dane prognostyczne informują, iż jed-
nostki samorządu terytorialnego realizujące 
na terenie województwa podlaskiego zadania 
z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy 
społecznej w roku 2015 zmniejszą swoje wy-
datki w stosunku do roku 2014 o 92.8601 zł, 
zaś w roku 2016 o 14.638.753 zł w stosunku do 
roku Oceny. W przypadku ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie w roku 2015 nastąpi spadek wydatków 
o 6.635.306 w stosunku do roku Oceny, zaś 
w roku 2016 w stosunku do roku Oceny nastąpi 
wzrost wydatkowanej kwoty o 10.658.890 zł. 

 W roku 2014 najwyższe kwoty wydat-
kowanych środków pieniężnych w przedmio-
towym zakresie odnotowano w miastach na 
prawach powiatu tj. w Białymstoku i Suwał-
kach oraz w powiatach białostockim i sokól-
skim. Najwyższe środki finansowe, w wyso-
kości 307.785.445 zł zostały wydatkowane na 
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-
nego, co stanowi 37% ogółu przekazanego bu-
dżetu. Z danych OZPS wynika, że 11% ogółu 
budżetów gmin i powiatów przeznaczonych 
jest na pokrycie kosztów pobytu pensjonariu-
szy w domach pomocy społecznej. W 2014 
roku niemal 9% budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego przeznaczono na zasiłki i po-
moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. W przypadku ośrodków 
pomocy społecznej w roku Oceny najwyższe 
środki finansowe przeznaczono na świadczenia 
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj-
nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaś 
w przypadku powiatowych centrów pomocy 
rodzinie na domy pomocy społecznej i rodziny 
zastępcze. 

 Jednym z elementów badania Oceny Za-
sobów Pomocy Społecznej było zdiagnozowa-
nie poziomu aktywności projektowo-konkur-
sowej jednostek pomocy społecznej. W 2014 
roku JST z terenu województwa podlaskiego 
realizowały łącznie 59 projektów współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Ogólna liczba osób objęta projekta-
mi wyniosła 3.812. W roku 2013 liczba osób 
ogółem (OPS i PCPR) objętych projektami 
była wyższa o 8%, w stosunku do roku Oce-
ny. OPS-y z terenu województwa podlaskiego 
w roku 2014 zrealizowały łącznie 45 projektów 
z EFS, beneficjentami których było 2.530 osób. 
Suma środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel wyniosła w 2014 roku 8.638.317 zł. 
Analiza OZPS wskazuje, że w 2014 roku 10 
PCPR-ów zrealizowało łącznie 14 projektów 
współfinansowanych z EFS. Zanotowana licz-
na beneficjentów PCPR, którzy uzyskali wspar-
cie w ramach projektów EFS to 1.282 osób. 
Łączna kwota środków przeznaczona na ten cel 
to 5.587.118 zł. Najwyższe środki finansowe 
z EFS wydatkowano w powiatach suwalskim, 
łomżyńskim, augustowskim i sejneńskim. 
W roku Oceny liczba beneficjentów projektów 
UE ze środków EFS zrealizowanych przez PC-
PR-y była wyższa o 300 osób, w stosunku do 
roku 2013. 

 W 2014 roku 57 jednostek pomocy spo-
łecznej z terenu województwa podlaskiego 
wzięło udział w konkursach ogłaszanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Licz-
ba beneficjentów objętych projektami w ra-
mach tych konkursów o 47.506. 

 Najmniejszy zasięg dotyczył projektów 
osłonowych. W roku 2014 projekty te objęły 
łącznie 20.106 osób i były realizowane w 46 
jednostkach pomocy społecznej z terenu woje-
wództwa podlaskiego, w tym: w 44 ośrodkach 
pomocy społecznej (19.192 beneficjentów) 
oraz w dwóch powiatowych centrach pomocy 
rodzinie tj. PCPR Suwałki i PCPR Kolno (914 
beneficjentów). 
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 W 2014 roku 43 ośrodki pomocy społecz-
nej i 6 powiatowych centrów pomocy rodzinie 
z terenu województwa podlaskiego współpra-
cowało z organizacjami pozarządowymi. Jed-
nostki gminne współpracowały łącznie ze 167 
organizacjami, zaś powiatowe z 22. Jednostki 
gminne zleciły zadania w trybie działalności 
pożytku publicznego 156 zadań organizacjom 
pozarządowym. Jednostki gminne podpisały 
234 umowy, a wartość przekazanych środków 
ogółem wyniosła 19.204.666 zł, z czego śred-
nio na jedno zadanie przypadła kwota 82.071 

zł. W roku 2014 - 4 PCPR-y zlecały zadania 
w trybie działalności pożytku publicznego 15 
organizacjom pozarządowym. Ogółem podpi-
sano 16 umów, na łączną kwotę 2.202.608 zł.

 Współpraca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi to także zlecanie zadań w try-
bie zamówień publicznych. Żadna z powiato-
wych jednostek nie realizowała tego zadania. 
W przypadku jednostek gminnych (OPS Zabłu-
dów, OPS Sokółka i OPS Suwałki) odnotowa-
no 3 zlecenia, na łącznej wartości przekazanych 
dotacji 1.154.469 zł. 

WNIOSKI

1
W 2014 roku na terenie województwa podlaskiego zamieszkiwało łącznie 1.194.965 osób. Prognozy 
demograficzne informują, że w przyszłych latach na terenie województwa podlaskiego tendencje 
demograficzne będą miały charakter spadkowy.

2
Struktura demograficzna mieszkańców charakteryzuje się niewielką przewagą kobiet. Największy 
odsetek (64%) mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 18% to - osoby do 17 r. ż. oraz 
19% - emeryci. 

3
W roku Oceny w porównaniu do roku 2013 w województwie podlaskim zanotowano 15% spadek 
liczby osób bezrobotnych. Niepokojący jest jednak fakt, iż 62% pozostających bez pracy to osoby 
długotrwale bezrobotne.

4

Na terenie województwa podlaskiego w zasobach gmin spada liczba mieszkań komunalnych, na-
tomiast wzrasta liczba mieszkań socjalnych. Wśród mieszkańców województwa podlaskiego nadal 
istnieje zapotrzebowanie na tego typu budownictwo, o czym świadczy liczba składanych corocznie 
wniosków. 

5

Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby żłobków w województwie podlaskim. W roku Oceny 
funkcjonowało ich 52 (wzrost o 73% względem roku 2013). Pomimo, iż zwiększa się liczba miejsc 
w żłobkach oraz spada liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc zasób infrastruktury w tym zakre-
sie nadal jest niewystarczający.

6

Na terenie województwa podlaskiego w 2014 funkcjonowało 547 przedszkoli, co oznacza wzrost 
liczby tego typu placówek w stosunku do lat poprzednich. Pomimo wzrostu liczby przedszkoli liczba 
dzieci, którym nie przyznano miejsc nadal jest na wysokim poziomie. Dane prognozujące wskazują, 
że w kolejnych latach liczba odrzuconych wniosków będzie sukcesywnie spadać.

7
W 2014 roku na obszarze województwa podlaskiego istniało: 347 świetlic i klubów dla dzieci i mło-
dzieży oraz 110 świetlic i klubów dla seniorów. Obserwowany jest wzrost zasobów tego typu infra-
struktury. Ponadto działalność prowadzi 11 hospicjów, ich liczba nie zmienia się na przestrzeni lat. 

8

Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok obserwuje się wzrost liczby osób, które korzy-
stają z pomocy i wsparcia jednostek pomocy społecznej. W 2014 roku ponad 9% ogółu mieszkańców 
województwa było beneficjentami pomocy społecznej. W roku Oceny ze wsparcia instytucji pomo-
cowych skorzystało 110.630 osób, o 7% więcej niż w roku poprzednim. OPS - y udzieliły pomocy 
łącznie 97.842 osobom, w przypadku PCPR-ów zanotowano 12.723 beneficjentów.

9

Największy odsetek mieszkańców korzystających z pomocy i wsparcia ośrodków pomocy społecz-
nej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (w stosunku do ogółu mieszkańców) zamieszkuje 
w powiatach: augustowskim (14%), grajewskim (13%), mieście Suwałki (13%), najmniejszy nato-
miast w mieście Łomża (5%), powiecie zambrowskim (6%) oraz mieście Białystok (7%).
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10

W 2014 roku jednostki pomocy społecznej przyznały łącznie świadczenia 72.586 mieszkańcom (sta-
nowi to 66% ogółu osób, którym udzielono pomocy i wsparcia), przy czym 41.938 osób to benefi-
cjenci, którzy pobierają świadczenia długotrwale. W roku Oceny nastąpił spadek świadczeniobior-
ców o 5% względem roku 2013. 

11

W roku Oceny w ramach pomocy o charakterze pieniężnym jednostki pomocy społecznej (OPS-y 
i PCPR-y) udzieliły łącznie wsparcia 44.091 osobom, zaś niepieniężnym – 36.197. Prognozuje się, że 
w roku 2015 wzrośnie liczba beneficjentów świadczeń pieniężnych, natomiast nieznacznie spadnie 
liczba wnioskujących o świadczenia niepieniężne. 

12
Jednostki pomocy społecznej przeprowadziły łącznie w 2014 roku 65.816 wywiadów środowiskow-
ych z rodzinami (z czego 65.304 dokonały jednostki gminne, zaś 512 powiatowe). Prognozuje się 
wzrost liczby wywiadów w roku 2015. 

13

Najczęstsze powody przyznawania świadczenia z pomocy społecznej w 2014 r. przez OPS-y w wo-
jewództwie podlaskim to: ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba. W przypadku PC-
PR-ów najczęstszym powodem udzielania wsparcia była niepełnosprawność oraz długotrwała lub 
ciężka choroba. 

14
W roku Oceny zanotowano 2% spadek liczby udzielonych usług opiekuńczych w stosunku do roku 
poprzedniego. Dane prognostyczne informują, że w roku kolejnym liczba beneficjentów usług opie-
kuńczych (w tym specjalistycznych) nieznacznie wzrośnie. 

15
W roku Oceny specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 268 
mieszkańców województwa podlaskiego. Prognozuje się niewielki wzrost liczby beneficjentów tego 
typu usług. 

16
W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej udzieliły 5.767 rodzinom z terenu województwa pod-
laskiego poradnictwa specjalistycznego. W stosunku do roku 2013 liczba tych rodzin była niższa. 
Prognozy wskazują na ponowny wzrost liczby beneficjentów tego typu usług. 

17
W roku Oceny zawarto 2.571 kontraktów socjalnych, o 19% więcej niż w roku poprzednim. Progno-
zuje się 33% spadek liczby kontraktów w roku 2015.

18
W 2014 roku pomocy pieniężnej udzielono: 31.965 beneficjentom w formie zasiłku celowego, 
169.975 w postaci zasiłku okresowego oraz 63.151 w postaci zasiłku stałego. 

19
W ramach pomocy niepieniężnej w województwie podlaskim najwięcej świadczeń udzielanych jest 
na posiłki. W 2014 roku zdecydowana większość świadczeń dotyczyła posiłków dla dzieci (93%) 
i była finansowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

20
Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców województwa podlaskiego, którym gminy opłacają pobyt 
w domu pomocy społecznej. W 2014 roku OPS–y świadczyły odpłatność za pobyt w DPS–ach dla 
1.275 mieszkańców województwa. 

21
W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej zrealizowały łącznie 76 indywidualnych programów wy-
chodzenia z bezdomności oraz 155 indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego. 

22

W 2014 roku w województwie podlaskim zatrudnionych było 93 asystentów rodziny (o 26 asysten-
tów więcej niż w roku poprzednim), którzy wsparciem objęli 931 rodzin (o 50% więcej rodzin niż 
w roku poprzednim). Ponadto funkcjonowało 18 rodzin wspierających. W roku Oceny jednostki 
gminne za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydatkowały 1.432.932 zł. 

23

Na terenie województwa podlaskiego w 2014 roku funkcje rodzin zastępczych pełniło 991 rodzin, 
w tym: 634 spokrewnione z dzieckiem, 301 zastępczych niezawodowych, 54 zastępcze zawodowe, 
w tym 2 specjalistyczne, 3 rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzinne 
domy dziecka. Pod opieką w/w rodzin przebywało 1.516 dzieci. 

24 W 2014 roku PCPR-y przeprowadziły łącznie 722 indywidualne programy usamodzielnienia. 

25

Zarejestrowano, iż w roku Oceny 441 pełnoletnich osób opuściło rodziny zastępcze. PCPR-y udzie-
liły im łącznie wsparcia w kwocie 2.329.988 zł. Ponadto wsparciem objęto 220 pełnoletnich osób 
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, (na łączną kwotę 964.230 zł) oraz 42 pełno-
letnie osoby opuszczające instytucje, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
(203.187 zł). 
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26
W 2014 roku PCPR-y udzieliły wsparcia finansowego na łączną kwotę 2.329.980 zł: 118 osobom 
z tytułu usamodzielnienia, 588 osobom na kontynuowanie nauki oraz 88 osobom na zagospodaro-
wanie. 

27

PCPR-y w 2014 roku na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych ze środków 
własnych oraz środków PFRON udzieliły ogółem dofinansowań na łączną sumę 20.695.556 zł. Rok 
wcześniej środki przeznaczone na ten cel były niższe. Najwięcej osób niepełnosprawnych skorzysta-
ło z dofinansowania na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabi-
litacyjny – taka tendencja utrzymuje się na przestrzeni lat. 

28
W 2014 roku OPS-y z terenu województwa podlaskiego przyznały 48.772 rodzinom zasiłki rodzinne 
i dodatki do zasiłków rodzinnych, na łączną kwotę 145.677.026 zł. 

29
W roku Oceny JST udzieliły 4.371 jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka na kwo-
tę 4.371.000 zł oraz 8.767 jednorazowych świadczeń z tego samego tytułu, w łącznej wysokości 
8.767.000 zł. 

30
W 2014 roku OPS-y przyznały 38.068 świadczeń pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 29.054.492 zł. 
Rok wcześniej liczba udzielonych świadczeń była niemal dwukrotnie wyższa.

31
W 2014 roku 15.038 osób pobrało świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę 
38.052.144 zł, o 765.715 zł więcej niż w roku poprzednim.

32
Jednostki pomocy społecznej w roku Oceny udzieliły 26.548 gospodarstwom domowym świadczeń 
w postaci dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 34.863.572 zł. W roku kolejnym liczba tego 
typu świadczeń oraz kwota środków przeznaczonych na ten cel nieznacznie wzrośnie. 

33

W roku Oceny 177 osób korzystających z usług Centrów Integracji Społecznej objęto wsparciem 
w postaci świadczenia integracyjnego, o 5% osób mniej niż w roku 2013. Środki finansowe na ten cel 
to 977.599 zł. W roku kolejnym obserwować będziemy niewielki spadek liczby beneficjentów tego 
typu pomocy oraz kwot na nie przeznaczonych. 

34
OPS udzieliły 742 osobom świadczeń pieniężnych w ramach prac społecznie użytecznych, o war-
tości 1.240.077 zł (o 16% mniej niż w roku 2013). W roku kolejnym liczba beneficjentów, którzy 
zgłoszą się po takie świadczenia wzrośnie. 

35
W roku Oceny OPS-y wypłaciły 33.565 uczniom z terenu województwa podlaskiego stypendia so-
cjalne i zasiłki szkolne. Wydatkowano 20.815.430 zł. Liczba osób oraz wysokość wydatkowanych na 
ten cel środków pieniężnych na przestrzeni kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

36 Na terenie województwa podlaskiego w roku 2014 funkcjonowało 269 placówek pomocy społecznej.

37

W jednostkach pomocy społecznej (OPS, PCPR) na terenie województwa podlaskiego w 2014 roku 
zatrudnionych było 2.074 osób. OPS-y zatrudniały 132 kierowników, 667 pracowników socjalnych 
oraz 1.109 pozostałych pracowników, zaś PCPR-y 14 kierowników, 33 pracowników socjalnych 
i 119 pozostałych pracowników. 

38

Całkowity koszt budżetu gmin i powiatów przeznaczony na politykę społeczną w 2014 roku wyniósł 
827.939.351 zł, z czego 596.422.356 zł stanowił budżet OPS i PCPR. Kwota ta była o 4% wyższa 
niż w roku 2013. Najwyższe środki finansowe wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego. 

39
W 2014 r. na terenie województwa podlaskiego zrealizowano 59 projektów EFS. Łączna kwota reali-
zacji projektów to 14.225.435 zł a liczba osób objętych projektami to 3.812.

40
W roku Oceny 57 JST realizowało projekty ogłaszane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
(liczba beneficjentów to 47.506). 

41
W roku 2014 w 44 ośrodkach pomocy społecznej oraz w 2 powiatowych centrach pomocy rodzinie 
realizowano projekty osłonowe, których beneficjentami było 20.106 osób. 

42

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. gminne jednostki pomocy spo-
łecznej zleciły w trybie działalności pożytku publicznego 156 zadań organizacjom pozarządowym, 
na kwotę 19.204.666 zł., zaś powiatowe centra pomocy rodzinie 15 organizacjom na łączną kwotę 
2.202.608 zł 
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 W niniejszym artykule przedstawio-
no główne wyniki badania „Ocena Zasobów 
Pomocy Społecznej w województwie podla-
skim w 2014 roku”. Na podstawie informa-
cji zebranych z ośrodków pomocy społecznej 
oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie 
z terenu województwa podlaskiego rysuje się 

obraz sytuacji społeczno-gospodarczej naszego 
regionu. Na podstawie przedmiotowej diagno-
zy opracowano główne potrzeby mieszkańców 
oraz kierunki działań przyczyniających się do 
polepszenia warunków życia najsłabszych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym grup 
społecznych województwa podlaskiego.

REKOMENDACJE 
1 Aktywne przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym. 

2
Mając na uwadze tendencje demograficzne oraz potrzeby mieszkańców istnieje konieczność utrzymania 
oraz rozwijania istniejącej infrastruktury budownictwa socjalnego, poprzez dostosowanie zasobów do 
rosnących potrzeb mieszkańców.

3

Pomimo zmniejszenia się skali bezrobocia na przestrzeni lat 2013-2014 wskaźnik ten nadal jest na wy-
sokim poziomie. W związku z powyższym rekomenduje się uruchomienie nowych form wsparcia grupy 
osób bezrobotnych oraz rozwój form zatrudnienia takich jak: prace społecznie użyteczne, interwencyjne 
czy roboty publiczne.

4

W dalszym ciągu rekomenduje się rozbudowę infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym, poprzez zwiększenie ilości miejsc w już istniejących oraz tworzenie nowych 
placówek, jak również tworzenie przyjaznych warunków do powstania żłobków i innych form opieki 
nad dziećmi do lat 3.

5
Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej odbiorców pomocy społecznej, w celu doprowa-
dzenia do uniezależnienia się beneficjentów od systemu pomocy społecznej.

6
Dane dotyczące liczby osób objętych pomocą społeczną na terenie województwa podlaskiego wskazują 
na fakt, iż istnieje potrzeba prowadzenia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożeniom.

7
Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Wydatki z budże-
tów gmin i powiatów na realizację ustawowych zadań są niewystarczające w związku z tym rekomendu-
je się ich zwiększenie. 

8
Wskazane jest pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł do których należą m.in. środki Europej-
skiego Funduszu Społecznego na realizację zadań pomocy społecznej.

9
Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych celem spełnienia przez gminy wymogów wynikają-
cych z ustawy o pomocy społecznej.

10
Podejmowanie dalszych działań w kierunku profesjonalizacji kadry pomocy społecznej poprzez: pod-
noszenie kwalifikacji kadry, udział pracowników w profesjonalnych szkoleniach i kursach kwalifikacyj-
nych. 

11

Zapewnienie pracownikom socjalnym możliwości uczestnictwa w superwizji terenowej. W celu podnie-
sienia jakości pracy pracowników socjalnych oraz poprawienia ich zdrowia psychicznego konieczne jest 
stworzenie systemu wsparcia pomagającego zarówno monitorować metody pracy socjalnej, jak i prze-
ciwdziałać wypaleniu zawodowemu. 

12
W obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużania długości życia niezbędne jest dostostosowane 
udzielanej pomocy do potrzeb mieszkańców województwa podlaskiego oraz zapewnienie im odpowied-
nich usług opiekuńczych.

13
Pożądane jest organizowanie opieki w miejscu zamieszkania, angażowanie pomocy sąsiedzkiej, opieki 
ze strony rodziny, jak również w ostateczności kierowanie do placówek zapewniających całodobową 
opiekę.

14

Inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza 
w zakresie świadczenia pomocy o charakterze niepieniężnym, np. usług opiekuńczych dla osób star-
szych, chorych i niepełnosprawnych, w zakresie zapewnienia schronienia i innych form pomocy oso-
bom bezdomnym oraz wspierania rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 
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15
Rozwój pracy socjalnej z wykorzystaniem narzędzi w postaci kontraktu socjalnego, indywidualnego 
programu wychodzenia z bezdomności i innych programów.

16
Rekomenduje się prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej z wyko-
rzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej.

17 Rozwijanie usług na rzecz rodzin, w tym dostosowanie do potrzeb zatrudnienia asystentów rodziny.

18
Rozwijanie poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych wkluczeniem społecznym, ułatwiają-
cego przezwyciężanie trudności i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

19
Prowadzenie badań i analiz obszarów problemowych i dotychczas niezdiagnozowanych celem dostoso-
wania udzielanej pomocy do faktycznych potrzeb. 

20
Należy kompleksowo wspierać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wycho-
wawczych.

21
Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych.

22

Konieczne jest zapewnienie wsparcia osobom starszym i potrzebującym, poprzez dostosowanie warun-
ków do zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych m. in. poprzez tworzenie klubów 
integracji społecznej, centrów integracji społecznej, centrów integracji rodziny, centrów pomocy oso-
bom niepełnosprawnym itp.).

23
Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców województwa podlaskiego poprzez zwiększe-
nie dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych, socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych itp. 

24
Kontynuowanie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez realizację projek-
tów oraz innych programów osłonowych skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w celu przy-
wrócenia tych osób do życia społecznego i zawodowego.

25
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury zasobów pomocy społecznej na terenie gmin miejsko-
-wiejskich oraz wiejskich.

26
Lobbowanie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, w tym poprzez wykorzystanie klauzul 
społecznych. 

27
Bieżące reagowanie na nowe problemy społeczne oraz dostosowanie oferty usług do zmieniających się 
potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi.
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Marta Sasińska – pomoc administracyjna
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

 Przemoc domowa jest bardzo złożonym 
problemem, który niejednokrotnie łączy się 
z innymi dysfunkcjami rodziny, jak np. z pro-
blemem uzależnienia oraz współuzależnienia. 
Nierzadko trudności nasilają się do tego stop-
nia, że osoby uwikłane w przemoc nie są w sta-
nie same sobie z nimi poradzić. W takim przy-
padku bez wsparcia osób z zewnątrz wyjście 
z przemocy jest niemożliwe. Dlatego też przed 
służbami interdyscyplinarnej pomocy pojawia-
ją się nieustannie nowe wyzwania, w drodze 
do przezwyciężenia trudnej sytuacji rodziny, 
są to np. : umiejętność empatycznego wczucia 
się w sytuację osób uwikłanych w przemoc, jak 
najszybsze powstrzymanie przemocy, w szcze-
gólności jeżeli dotyczy ona dziecka, pomoc 
w uwolnieniu się od utrwalonych schematów 
myślenia oraz stereotypów na temat przemocy 
w rodzinie, a także przede wszystkim długofa-
lowe rozwiązania, obejmujące zarówno osoby 
doznające przemocy, jak też jej sprawców. 

 Udzielanie profesjonalnego i skutecz-
nego wsparcia rodzinie uwikłanej w przemoc 
wymaga od pomagających nieustannego pod-
noszenia kompetencji w obszarze przeciw-
działania przemocy w rodzinie. W związku 

z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku w celu wzmocnie-
nia oraz wsparcia kwalifikacji służb, organizu-
je szereg działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W ramach kontynuacji 
zainicjowanego w latach poprzednich przedsię-
wzięcia pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podsta-
wowe”, w dniach 23 oraz 24 czerwca 2015 r., 
rozpoczął się cykl jednodniowych szkoleń, 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicie-
li Gminnych Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych z powiatu białostockiego 
oraz wysokomazowieckiego. Tematyka szkoleń 
oscylowała wokół następujących zagadnień: 

• funkcjonowanie rodziny z problemem 
alkoholowym w kontekście przemocy 
w rodzinie, 

• specyficzne cechy kontaktu z osobą do-
świadczającą przemocy w rodzinie, 

• interwencja wobec osób uwikłanych 
w przemoc,

•  rola członków Gminnych Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lokalnych Zespołach Interdyscypli-
narnych, 

• uprawnienia i obowiązki członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w ramach Proce-
dury „Niebieskiej Karty”. 

 Szkolenia zostały przeprowadzone przez 
Panią Annę Tuszyńską z Centrum Ochrony 
Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA. W bie-
żącym roku planuje się kontynuować przedsię-
wzięcie w kolejnych powiatach województwa 
podlaskiego .

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE 
GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH



29

PR
O

FI
LA

K
TY

K
A 

U
ZA

LE
ŻN

IE
Ń

Elżbieta Królewska – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 Od momentu rozpoznania pierwszego 
przypadku choroby mijają dokładnie 23 lata, 
a pomimo postępu medycyny nie dało się usu-
nąć wirusa z organizmu. Termin AIDS (aquired 
immune deficiency syndrome) sformułowano 
w 1982 roku w wyniku badań nad występowa-
niem wśród młodych ludzi schorzenia trudne-
go do zdiagnozowania i leczenia. Rok później 
Montagnier i współpracownicy z Instytutu Pa-
steura odkryli wirus odpowiedzialny za wywo-
łanie choroby. W pierwszych latach epidemii 
HIV wiele osób zostało zakażonych otrzymując 
krew lub jej preparaty. Działania te wynikały 
z braku wiedzy, co w konsekwencji skłoniło 
banki krwi do wprowadzania procedur kontro-
lnych mających na celu minimalizację ryzyka 
zakażenia drogą przetoczeń. 

 Przez wiele lat zagrożenie HIV i AIDS 
utożsamiano jedynie z niektórymi grupami spo-
łecznymi, takimi jak narkomani, homoseksuali-
ści czy osoby trudniące się świadczeniem usług 
seksualnych, zaliczanych do tzw.: „grupy ry-
zyka”. W czasach dzisiejszych termin „zacho-
wania ryzykowne” możemy odnieść do ogółu 
populacji i oznacza „wszelkie zachowania za-
grażające zdrowiu psychicznemu i fizycznemu 
jednostki, jak również jej otoczeniu”. 

 Dotychczas jedyną i najskuteczniejszą 
formą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się pandemii jest profilaktyka - podnosze-
nie świadomości społeczeństwa oraz rzetelna 
edukacja na temat HIV/AIDS, jak również ta, 
kształtująca umiejętności unikania ryzykow-
nych zachowań. Takim właśnie działaniem jest 
odbywająca się co roku na terenie wojewódz-
twa podlaskiego Wojewódzka Olimpiada 
Wiedzy o HIV/AIDS, której celem jest posze-
rzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiega-
nia zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym 
drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych 
na AIDS. 

 Tegoroczna edycja skupiła w sumie po-
nad 3000 osób. 28 kwietnia 2015 r. w Podla-
skim Urzędzie Wojewódzkim na poziomie eli-
minacji powiatowych zmagało się ze sobą 29 
laureatów eliminacji szkolnych z 6 szkół gim-
nazjalnych z terenu działania PSSE w Białym-
stoku. Laureatki etapu powiatowego to: 

I miejsce – Karolina Rogalewska 

II miejsce- Klaudia Baczyńska 

III miejsce – Aneta Andrejczuk

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS – eliminacje powiatowe
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS – laureatki 
eliminacji powiatowych

Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 
o HIV/AIDS odbył się 14 maja 2015 roku 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego. Do poziomu wojewódzkiego 
zakwalifikowało się 42 uczniów wyłonionych 
we wcześniejszych etapach. Przystąpili oni do 
testu weryfikującego ich wiedzę dotyczącą po-
chodzenia, budowy i biologii wirusa HIV, dróg 
szerzenia się zakażeń HIV, zapobiegania cho-
robom przenoszonym drogą płciową, a także 
praw człowieka w kontekście HIV/AIDS, or-
ganizacji i instytucji zajmujących się proble-
matyką HIV i AIDS w Polsce oraz na terenie 
województwa podlaskiego. 

Laureatami zostali: 

I miejsce - Julia Blaska - Społeczne Gimna-
zjum STO w Augustowie

II miejsce - Gabriela Grynczel - Gimnazjum 
Nr 2 w Sokółce

III miejsce - Kinga Wityńska - Katolickie 
Gimnazjum w Łomży

Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS 

Organizatorami tegorocznej Olimpiady byli: 
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Białymstoku, Polskie 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział 
w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, 
Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego w Białymstoku, Podlaski Urząd Woje-
wódzki w Białymstoku oraz Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Białymstoku. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opie-
kunom za udział w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/
AIDS.
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PN. „ROLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 
W KSZTAŁTOWANIU LOKALNEJ POLITYKI 

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH”

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska – kierownik
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 
Konferencja „Rola władz samorządowych w kształtowaniu 
lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych wraz z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Tera-
pii Uzależnień w Łomży oraz Miastem Łom-
ża zorganizowała w dniu 20 maja 2015 roku 
konferencję pn. „Rola władz samorządowych 
w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych”. 
Konferencja odbyła się w Państwowej Wyż-
szej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży . 

 Wykładowcy z Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
Krzysztof Brzózka - Dyrektor PARPA, Kata-
rzyna Łukowska - Z-ca Dyrektora, Kama Dą-
browska- Radca Prawny oraz Katarzyna Oku-
licz- Kozaryn - kierownik działu edukacji pu-
blicznej i analiz, poruszyli następujące tematy:

• polska polityka wobec alkoholu – nowe 
wyzwania, stare problemy

• rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych jako zadanie własne samorządu 
gminnego

• ograniczenie dostępności fizycznej alko-
holu poprzez ograniczenie liczby punk-
tów sprzedaży oraz określanie zasad ich 
usytuowania – jako zadanie własne sa-
morządu gminnego

• jakość profilaktyki skierowanej do dzieci 
i młodzieży.

 Rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych jest jednym z zadań własnych samorządu 
gminnego, dlatego jest rzeczą konieczną aby 
burmistrzowie, wójtowie i radni posiadali pod-
stawową wiedzę na temat realizacji zadań wła-
snych z obszaru problematyki alkoholowej. 

Rada Gminy co roku uchwala gminny program 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alko-
holowych. Program powinien być uchwalony 
w takim terminie, aby mógł zacząć obowiązy-
wać od początku roku.

 Jak zaznaczyła, jedna z prelegentek Pani 
Katarzyna Łukowska, ważną sprawą jest by  
w ramach gminnego programu realizowane 
były zadania o charakterze profilaktycznym  
i naprawczym w zakresie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych. W prakty-
ce wiele samorządów w swoich działaniach po-
pełnia błędy i w konsekwencji mija się z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

 Jako przykład błędnej interpretacji usta-
wy można podać finansowanie przez samorządy 
takich działań jak: budowa chodnika do szkoły, 
wyposażenia placu zabaw w przedszkolu czy 
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dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Konferencja „Rola władz samorządowych w kształtowaniu 
lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych” - Pani Katarzyna Łukowska – z-ca Dyrektora 
PARPA

 Dzieci, które wychowują się w rodzinach 
z problemem uzależnień powinny zostać obję-
te długoterminową pomocą socjoterapeutycz-
ną. Natomiast osobom uzależnionym gmina 
powinna zwiększyć pomoc terapeutyczną np. 
dofinansowanie kształcenia pracowników pla-
cówek odwykowych, wyposażenie ich w sprzęt 
i materiały potrzebne do terapii, realizowanie 
programów psychoterapii uzależnień od alko-
holu oraz wspieranie punktów konsultacyjnych 
dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem al-
koholowym.

 Jak zaznaczyła Pani dr Katarzyna Oku-
licz-Kozaryn, wiele gmin realizuje programy, 
które nie są rekomendowane. Często gminy 
swoją działalność profilaktyczną sprowadzają 
do organizowania spektakli, imprez plenero-
wych i sportowych oraz konkursów. 

 Eksperci z PARPA zalecają, aby gminy 
włączyły do programów profilaktyki i rozwią-
zywania programów alkoholowych, rekomen-
dowane i profesjonalne programy, dzięki któ-
rym ograniczamy ryzyko niepowodzenia, rów-
nież zyskujemy pewność, że wydatki samorzą-
du są racjonalne i uzasadnione.

Konferencja „Rola władz samorządowych w kształtowaniu 
lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych” - Pan Krzysztof Brzózka  - Dyrektor PARPA

Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku:

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska – kierownik

Marcin Czerwiński

Aneta Filipowicz

Małgorzata Janczuk

Monika Karolak

Elżbieta Królewska

Edyta Nieradko

Krzysztof Popławski

Marta Sasińska
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