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Szanowni Państwo!
Mając za cel upowszechnianie informacji o problemach społecznych
i aktualnych inicjatywach realizowanych w obszarze polityki społecznej
w województwie podlaskim, prezentujemy Państwu kolejny numer kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”. Aktualny biuletyn zawiera artykuły
dotyczące bieżących działań prowadzonych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku.
Dwa pierwsze artykuły poświęcone są problematyce szkoleń dla pracowników socjalnych, które w pierwszej połowie roku zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Jeden
z warsztatów poświęcony był zagadnieniom z zakresu „Pierwszej pomocy
przedmedycznej”. Jego uczestnicy brali udział w ćwiczeniach praktycznych związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową oraz działaniem w stanach zadławienia u dzieci i dorosłych. Drugi
z warsztatów pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej” dotyczył metod i technik pracy
z beneficjentami sprawiającymi problemy, podstaw dobrej komunikacji oraz radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach.
Biuletyn zawiera także relację z „V edycji Targów Ekonomii Społecznej” organizowanych
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz artykuł dotyczący nowo otwartej Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.
W ostatnich miesiącach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pracował
między innymi nad „Oceną Zasobów Pomocy Społecznej” w roku 2015. W niniejszym numerze
zaprezentowano główne wnioski z analizy zasobów w naszym regionie opracowanej na podstawie
sprawozdań gminnych i powiatowych.
Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartalnika są pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Życzymy miłej lektury!
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
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Katarzyna Józefowicz - inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie i o każdej porze. Szczególnie
w okresie wakacyjnym. Dlatego bardzo ważne
jest to, aby wiedzieć, jak się zachować w konkretnej sytuacji. Poznanie podstawowych zasad
pierwszej pomocy sprawia, że będziemy mogli
pomóc sobie lub innym w momencie zagrożenia zdrowia i życia.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku realizując „Program na rzecz
poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018”,
zrealizował cykl szkoleń z Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej. W ramach szkolenia odbyły
się m.in. ćwiczenia praktyczne z postępowania z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo oddechowa
oraz działanie w stanach zadławienia u dzieci
i dorosłych. Szkolenia odbyły się 31 maja,
14 czerwca i 20 czerwca 2016 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia
było 41 osób z Ośrodków Pomocy Społecznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podlaskiego.
POSTĘPOWANIE W STANACH
NAGŁYCH
Wzywanie karetki pogotowia 999 lub 112
Podać: Dokładne miejsce zdarzenia,
Swoje nazwisko,
Numer telefonu z którego dzwonisz,
Ilość osób poszkodowanych,
Stan osób poszkodowanych,
–– Przytomny / nieprzytomny,
–– Oddycha / nieoddycha,
• Powiedz co widzisz np. :”jedna osoba chodzi, druga leży w samochodzie.”,
• O każdej zmianie sytuacji informuj dyspozytora,

•
•
•
•
•

• Odpowiadaj na pytania dyspozytora wykonuj jego polecenia,
• Nie odkładaj słuchawki, dopóki dyspozytor
Ci na to nie pozwoli.
OMDLENIA
To krótka i chwilowa utrata przytomności spowodowana spadkiem ciśnienia tętniczego krwi.
Przyczyny:
• statyczne – zbyt długie stanie w jednym
miejscu bez ruchu, lub zbyt szybkie podniesienie się z siedzenia lub leżenia do pionu,
• zła wiadomość, nieprzyjemne odczucia wzrokowe i węchowe – widzenie krwi
sączącej się z rany,
• błędy dietetyczne- zbyt intensywne odchudzanie się, nagły spadek cukru,
• przebywanie w pomieszczeniach o małej
zawartości tlenu.
Postępowanie:
1.	 Ułożenie na wznak, z nogami lekko uniesionymi.
2.	 Rozluźnienie ubrania wokół szyi.
3.	 Nie wolno bić po twarzy i nie wolno polewać wodą !
4. Nie wolno podawać żadnych leków.
5. Otworzyć okno, jeśli pomieszczenie jest
duszne, lub wynieść na powietrze, jeśli nie
jest za chłodno.
6.	 Ocenić stan przytomności, za pomocą kontaktu słownego i dotyku.
7.	 Jeśli nie odzyskuje przytomności po ponad
3 min. wezwać pogotowie ratunkowe.
ZŁAMANIA
Dzielimy na otwarte i zamknięte:
• zamknięte: ograniczenie ruchomości, ból,
obrzęk, zasinienie, zachowana ciągłość
skóry,
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Postępowanie:
1.	 Posadzić lub położyć poszkodowanego.
2.	 Za pomocą sztywnego przedmiotu unieruchomić (w pozycji zastanej) dwa sąsiednie
stawy, jeśli uszkodzona jest kość, lub dwie
sąsiednie kości, jeśli uszkodzony jest staw.
3.	 Nie podawać środków przeciwbólowych,
nie podawać nic do jedzenia i picia.
4. Uspokoić.
5. Jeśli złamanie jest otwarte – na ranę należy
ułożyć gazę lub czystą ściereczkę a następnie unieruchomić.
6.	 Ocenić stan poszkodowanego.
7.	 Nie nastawiać samemu.
8. Należy wezwać karetkę lub zawieźć
samemu do szpitalnego oddziału ratunkowego.
KRWAWIENIA I KRWOTOKI
Dzielimy na:
• zewnętrzne – krew wydobywa się na
zewnątrz rany,
• wewnętrzne – krew nie ma ujścia na zewnątrz
i gromadzi się w jamie ciała,
• żylne – krew ciemnoczerwona, wypływa
wolno,
• tętnicze – krew jasnoczerwona, wypływa
pod dużym ciśnieniem.

Objawy: Osoba blada, spocona, tętno przyspieszone, osłabiona.
Postępowanie:
1.	
2.	
3.	
4.
5.

6.	
7.	
8.
9.	

Osobę posadzić lub położyć.
Założyć na ranę gazę.
Na ranę nie stosować waty, ligniny.
Rany do szycia nie polewać środkiem
dezynfekcyjnym.
Małe rany, zabrudzone umyć wodą
z mydłem, przemyć środkiem dezynfekcyjnym (wodą utlenioną).
Krwawienie tętnicze ucisnąć materiałem
opatrunkowym i ręką w rękawiczce.
Stosować ochronę osobistą – rękawiczki
ochronne.
Podnieść kończynę do góry.
Kończynę unieruchomić.

CIAŁO OBCE W RANIE
Nie wyjmować ciała obcego z rany!
• Ciało obce, które tkwi w ranie zapobiega
krwawieniu z uszkodzonych tkanek, nierzadko tamponuje ranę.
• Po usunięciu ciała otwierają się uciśnięte
dotychczas duże naczynia krwawiące,
wywołując groźne krwawienie lub krwotok.
• Po usunięciu istnieje niebezpieczeństwo
dodatkowego uszkodzenia głębiej położonych narządów przez poruszenie tkwiącego
w ranie ciała obcego.
• Przeoczenie odłamanych lub odkształconych ciał, których resztki pozostaną w ranie,
utrudnia dalsze postępowanie.
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• otwarte: ograniczenie ruchomości, ból,
obrzęk, zasinienie, przerwana ciągłość
skóry, krwawienie.
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Postępowanie:
1.	 Należy zakryć ranę jałową gazą lub czystą
ściereczką wraz z klinowanym w niej ciałem obcym, nie poruszając go i nie zmieniając pozycji.
2.	 Wystające ciało obce obkłada się okrężnie
materiałem opatrunkowym elastycznym lub
innym, aby nie doszło do dalszego uszkodzenia tkanek.
3.	 Opatrunek przymocowuje się za pomocą
chusty trójkątnej, opaski gazowej lub plastra.
KRWAWIENIE Z NOSA
Przyczyny:
• mechaniczne – kichnięcie, uraz, dłubanie,
• infekcje – katar, zapalenie wirusowe i bakteryjne,
• nadciśnienie tętnicze – stała kontrola ciśnienia, przyjmowanie leków,
• ciała obce, awitaminoza wit. C,
• nadużywanie Aspiryny lub leków rozrzedzających krew, nowotwory, polipy.
Objawy: Krew wydobywa się małym lub
dużym strumieniem ( kapie, sączy się, cieknie).
Postępowanie:
1.	 Osobę należy posadzić w pozycji lekko
pochylonej do przodu z podpartą głową,
aby krew miała możliwość swobodnego
wyciekania.
2.	 Nie połykać krwi.
3.	 Na kark i nasadę nosa zastosować zimny
okład – zimno obkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając krwawienie.

4. Nos ucisnąć za skrzydełka u jego nasady.
5. Oddychać ustami.
6.	 Jako profilaktyka dieta z dużą ilością owoców i warzyw, dodatkowo Rutinoscorbin.
7.	 Osoby nie mogące siedzieć należy położyć
na boku.
8. Uporczywe krwawienia skontaktować
z lekarzem rodzinnym lub laryngologiem.
OPARZENIA
Jest to uszkodzenie powierzchni skóry i tkanek
głęboko położonych wskutek działania wysokiej temperatury, żrących substancji chemicznych, stałych, płynnych, gazowych, prądu
elektrycznego, promieni słonecznych. Rozmiar
uszkodzeń zależy od głębokości, rozległości,
rodzaju czynnika termicznego, czasu działania.
Postępowanie:
1.	 Usunąć źródło termiczne.
2.	 Na uszkodzone tkanki stosować zimną
wodę do ustąpienia bólu lub min 15 min.
3.	 W przypadku oparzeń dużych powierzchni
ciała okres schładzania należy skrócić do
1 minuty lub odstąpić, aby nie wychładzać
nadmiernie organizmu.
4. Nie przekłuwać pęcherzy.
5. Zdjąć z palców biżuterię i ubranie jeśli nie
przywarło do skóry.
6.	 Rany oparzeniowe osłaniać jałowym opatrunkiem.
7.	 Na miejsce oparzenia nie stosować maści,
kremów i innych płynów.
8. Osoby z dużymi powierzchniami lub głębokimi ranami oparzeniowymi należy jak najszybciej przewieźć do szpitalnego oddziału
ratunkowego.
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ZATRUCIA
Jest to wtargnięcie do organizmu substancji
w szkodliwej dla niego dawce.
Przyczyny:
• samobójstwa, zabójstwa, nadużycie leków,
narkotyków, alkoholu, lekkomyślność,
• kierowca uruchamiający silnik w zamkniętym pomieszczeniu, nieświadomość,
• dzieci, które sięgają po tabletki, kolorowe
detergenty, pomyłki,
• przechowywanie substancji w źle oznakowanych pojemnikach,
• praca bez zabezpieczeń ochronnych,
• opryski chemiczne.
Drogi wnikania:
• ukł. pokarmowy – leki, alkohol, grzyby,
• ukł. oddechowy – gazy drażniące, tlenek
i dwutlenek węgla,
• skóra i błony śluzowe – środki żrące, pestycydy,
• bezpośrednio do krwioobiegu – narkotyki.
Postępowanie:
1.	 Zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć
miejsce zdarzenia.
2.	 Poszkodowanego odizolować od trucizny.
3.	 Sprawdzić czynności życiowe.
4. Zebrać informacje: kiedy to się stało, jaka to
substancja, ile wchłonęło się do organizmu?
5. Wezwać pogotowie ratunkowe.
6.	 Zabezpieczyć ampułki, strzykawki, opakowania, rozlane substancje.
7.	 Do godziny od zatrucia u osób przytomnych
prowokować wymioty.
8. W tym celu osobie dorosłej podać szklankę
wody osolonej do wypicia i podrażnić tylną
ścianę gardła.
9.	 Dzieciom podać do wypicia wodę bardzo
osłodzoną i podrażnić tylną ścianę gardła.
10. W celu neutralizacji kwasów należy podać
do wypicia mleko.
11.	Zatrucie alkoholem metylowym (przemysłowym) należy zneutralizować podając do
wypicia alkohol etylowy (spożywczy ok.
200gr.).

12.	W zatruciu lekami nie należy podawać
wody, ani żadnego pokarmu, ponieważ
przyspiesza wchłanianie.
13.	W zatruciu substancją żrącą nie należy prowokować wymiotów, lecz rozcieńczać substancję poprzez popijanie małymi łyczkami
wodę, lub 2 surowe białka jaja kurzego w ½
szklanki wody.
14. Węgiel medyczny podaje się w ciągu
godziny od zatrucia niektórymi lekami
w dawce 1g/kg, nie należy podawać w zatruciu alkoholem, żelazem, ołowiem, węglowodorami, substancjami żrącymi.
15. W zatruciach gazami, czadem należy
wynieść osobę poszkodowaną z zadymionego pomieszczenia, położyć lub posadzić,
lub przewietrzyć pomieszczenie dostarczając świeżego powietrza.
16.	Osobę zatrutą ułożyć w pozycji bocznej,
w celu zabezpieczenia górnych dróg oddechowych.
17.	Ochronić przed utratą ciepła, przykrywając
folią termiczną.
UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY
Pojedyncze użądlenia nie są niebezpieczne.
Najbardziej niebezpieczne są użądlenia w okolicę oczu, szyi, języka, wewnętrznej części
podniebienia, policzków oraz użądlenia mnogie. Mogą powodować obrzęk błon śluzowych,
jamy ustnej i krtani.
Objawy: Zaczerwienienie i obrzęk, u osób
uczulonych dreszcze i zawroty głowy, podwyższona temperatura, duszność, przyspieszony
oddech, przyspieszone tętno.
Postępowanie:
1.	 Usunąć żądło w miarę możliwości, nie usuwać u dzieci i osób uczulonych.
2.	 Stosować zimne okłady z lodu, roztworu
amoniaku roztworu sody oczyszczonej lub
środków dostępnych w aptece.
3.	 U osób alergicznych stosować leki np.
w aerozolu, zgodnie z zaleceniem lekarza.
4. Można podać 2 tabletki wapna rozpuszczonego w wodzie.
5. W miarę możliwości dostarczyć świeże
powietrze lub tlen.
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6.	 We wstrząsie anafilaktycznym u osób które
posiadają ampułko-strzykawkę adrenaliny,
należy podać dawkę zgodnie z zaleceniami
lekarza, po 5min. jeśli objawy nie ustępują,
można podać następną dawkę.
7.	 Wezwać pogotowie i przetransportować do
dyżurnego SOR.

9.	 Nawet najdrobniejsze uszkodzenia należy
skonsultować z lekarzem.
Po porażeniu piorunem następstwa mogą być
bardzo odległe w czasie (po wielu latach jaskra).
DRGAWKI (PADACZKA)
Rodzaje:

PORAŻENIE PRĄDEM, PORAŻENIE
PIORUNEM
Urazy powstałe wskutek porażenia prądem
to: oparzenia, tężcowy skurcz mięśni, niewydolność serca i niewydolność oddechu.
Urazy powstałe wskutek porażenia piorunem
to: krwawienie śródmózgowe, obrzęk mózgu
i uszkodzenie nerwów obwodowych.
Postępowanie:
1.	 Wyłączyć źródła prądu.
2.	 Zachować własne bezpieczeństwo.
3.	 Do poszkodowanego nie podchodzić, dopóki nie jest bezpiecznie.
4. Ofierze porażenia piorunem udzielanie pomocy jest bezpieczne, jednak wskazane jest
przenieść ją w bezpieczne miejsce.
5. Ocenić stan przytomności poszkodowanego
i rozpocząć działania zgodnie z jego oceną,
łącznie z resuscytacją krążeniowo-oddechową.
6.	 Nieprzytomnego oddychającego ułożyć
w pozycji bocznej.
7.	 U nieprzytomnego nieoddychającego, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.
8. Wezwać karetkę pogotowia.

Wady wrodzone neurologiczne, nowotwory,
choroby naczyniowe, schorzenia zwyrodnieniowe, przyczyny toksyczne, objawy abstynencyjne – zaprzestanie zażywania niektórych
substancji: alkoholu, leków, innych substancji, przedawkowanie leków – p/depresyjnych,
p/drgawkowych, Zaburzenia metaboliczne,
cukrzyca, zaburzenia równowagi elektrolitowej, uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem i niedokrwieniem, z zakażenia – zapalenia opon mózgowych, mózgu, Rzucawka ciężarnych, gorączka – szczególnie niebezpieczna
u: noworodków, niemowląt, małych dzieci do
5 roku życia, następstwa urazów czaszkowo-mózgowych.
Objawy: Utrata przytomności, prężenia całego
ciała, sinica, bezdech, drgawki poszczególnych
mięśni lub całego ciała, szczękościsk, piana na
ustach, bezwiedne oddanie moczu, gardłowe
dźwięki.
Postępowanie:
1.	 Zabezpieczyć przed urazami: niebezpieczne
przedmioty usunąć z otoczenia, chronić
głowę przed urazami lekko podtrzymując
lub podkładając coś miękkiego.
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2.	 Nie unieruchamiać siłą, występuje silny
skurcz mięśni.
3.	 Nie wkładać nic do jamy ustnej, występuje
silny szczękościsk. Przez wkładanie przypadkowych przedmiotów można wyłamać
zęby, uszkodzić śluzówkę jamy ustnej.
4. Po napadzie ułożyć w pozycji bocznej,
która udrażnia drogi oddechowe, zapobiega
zachłyśnięciu się wydzieliną z jamy ustnej.
5. Zabezpieczyć przed utratą ciepła – okryć.
6.	 Oceniać układ krążenia i oddychania.
7.	 Poszkodowany po napadzie jest zamroczony, zdezorientowany, senny i zmęczony.
Taki stan może utrzymać się kilka godzin.
8. Pierwszorazowy atak zawsze należy skonsultować z lekarzem neurologiem.
9.	 Temperaturę ciała powyżej 38°C należy
obniżać poprzez stosowanie środków
p/gorączkowych i zimnych okładów stosowanych na czoło, okolicę szyi i obojczyków, powierzchni dłoni, grzbiety stóp,
pachwiny, pachy, wewnętrzną stronę łokci.
10. Wezwać karetkę pogotowia.
11.	Nie trzymać silnie drgających kończyn, by
nie doprowadzić do złamań.

wentylacji metodą usta-usta przez 1 minutę
w celu zlikwidowania niedotlenienia.
7.	 Jeśli nie oddycha rozpocznij masaż i wentylację w stosunku 30 uciśnięć mostka i 2
oddechy.
8. Ryzyko uszkodzenia kręgosłupa w odcinku
szyjnym jest niewielkie u osób tonących.
9.	 Duże ryzyko uszkodzenia kręgosłupa
w odcinku szyjnym jest u osób, które skaczą do wody.
10. Wychłodzenie ciała, czyli hipotermia może
spowolnić czynności życiowe, dając szansę
na skuteczną reanimację po ok. 20 minutach przebywania pod wodą.

TONIĘCIE

ODMROŻENIA (WYCHŁODZENIE
ORGANIZMU)
Uszkodzenia skóry powstające w wyniku
działania na nią niskiej temperatury. Ciężkość
i rozległość odmrożeń zależy od temperatury
otoczenia i czasu. Wiatr i duża wilgotność
nasilają działanie mrozu. Spożycie alkoholu
przyczynia się do nadmiernego wychłodzenia
organizmu a w następstwie do śmierci. Miejsca
narażone na odmrożenia: nos, uszy, policzki,
palce rąk i stóp, powoli dochodzi do wychłodzenia całego organizmu.

Postępowanie:

Postępowanie:

1.	 Zachowaj bezpieczeństwo własne, nie
ryzykuj jeśli są inne służby do pomocy.
2.	 Po wydobyciu z wody osobę tonącą należy
ułożyć w pozycji na plecy, ocenić jej stan
przytomności, udrożnić drogi oddechowe
i wezwać pogotowie.
3.	 Nie ma potrzeby oczyszczania dróg oddechowych z wody, większość tonących aspiruje tylko niewielką ilość wody, która jest
szybko wchłaniana do krwioobiegu.
4. Nie wolno uciskać nadbrzusza w celu usunięcia wody z dróg oddechowych. Może
to spowodować cofnięcie się treści pokarmowej z żołądka lub uszkodzić narządy
wewnętrzne.
5. Ocenić, czy poszkodowany oddycha.
6.	 Jeśli nie oddycha udrożnij drogi oddechowe i rozpocznij prowadzenie sztucznej

1.	 Przeniesienie do suchego, ciepłego pomieszczenia, nie gorącego.
2.	 Należy zdjąć mokre zimne ubranie, z palców zdjąć biżuterię.
3.	 Osuszyć, okryć kocami.
4. Osobie przytomnej podawać ciepłe, lekko
osłodzone płyny, czyli ogrzewać od środka
5. Jeżeli odmrożeniu uległy palce, można je
zanurzyć w kąpieli o temperaturze 36°C,
zwiększając temperaturę kąpieli o 1°C.
6.	 Miejsce odmrożenia należy przykryć suchą
sterylną gazą.
7.	 Pęcherzy nie należy przekłuwać.
8. Nie wolno smarować, nacierać, nie wolno
podawać alkoholu, palić tytoniu.
9.	 Nie polewać miejsc odmrożonych zimną
wodą ani nacierać śniegiem.
10. Skontaktować się z lekarzem.

PPS 2(28)
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PRZEGRZANIE ORGANIZMU
(UDAR CIEPLNY)
Na podwyższoną temperaturę organizmu najbardziej wrażliwy jest mózg; jego uszkodzenie
prowadzi do stanu zagrożenia życia. Przegrzanie organizmu jest szczególnie niebezpieczne
dla osób starszych oraz noworodków i niemowląt ze względu na gorszą wydolność układu termoregulacji. Może być łagodne, prowadzić do
wyczerpania upałem, ale może się manifestować stanem nagłego zagrożenia życia – udarem
cieplnym.
Postępowanie:
1.	 Ocena sytuacji, wstępna ocena pacjenta.
2.	 Podtrzymywanie podstawowych funkcji
życiowych: zabezpieczenie drożności górnych dróg oddechowych, ocena oddechu
i tętna, uspokojenie pacjenta.
3.	 Chłodzenie:
• wyniesienie pacjenta ze strefy wysokiej
temperatury,
• zdjęcie ubrania (utrata ciepła przez promieniowanie),
• nawiew powietrza ,
• obłożenie pojemnikami z lodem (nie bezpośrednio na ciało), polewanie chłodną
wodą,
• w przypadku udaru cieplnego chłodzenie
organizmu powinno być wdrożone jak
najszybciej.
ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
U KOBIETY W CIĄŻY
Zatrzymanie krążenia u kobiety ciężarnej
może być spowodowane różnymi przyczynami,
np. przewlekłą chorobą serca, zatorowością,
samobójstwem, chorobą nadciśnieniową rozwijającą się w przebiegu ciąży, sepsą, ciążą pozamaciczną, krwawieniem, zatorem wywołanym
przez płyn owodniowy. Powyżej 20 tygodnia
ciąży powiększona macica może uciskać na
żyłę główną dolną i aortę, powodując spadek
ciśnienia tętniczego lub wstrząs, co w efekcie
może spowodować zatrzymanie krążenia.

Postępowanie:
1.	 Natychmiast ułożyć pacjentkę na lewym
boku, prawy lekko podnieść do góry lub
przesunąć delikatnie ciężarną macicę na
lewo.
2.	 Wezwać karetkę pogotowia.
3.	 Oceniać stan przytomności.
4. Jeżeli kobieta straci przytomność:
• ułożyć na plecy,
• pod prawy bok i biodro podłożyć kurtkę,
poduszkę,
• delikatnie przesunąć ciężarną macicę na
lewą stronę,
• ocenić stan przytomności,
• udrożnić drogi oddechowe,
• ocenić oddech,
• wezwać karetkę pogotowia,
• jeśli brak oddechu, należy wykonać 30 uciśnięć mostka i 2 oddechy,
• powtarzać czynności do przyjazdu karetki,
do uzyskania przez ciężarną oddechu,
• ręce do masażu pośredniego serca ułożyć
nieco wyżej na mostku z uwagi na powiększone gruczoły piersiowe oraz usztywnioną
przeponę.
CUKRZYCA - wysoki poziom
glukozy we krwi (powyżej
126mg% na czczo)
Hipoglikemia – niedocukrzenie, czyli obniżone stężenie glukozy w surowicy poniżej
50mg/100ml.
Objawy: Pocenie się, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze krwi, przyspieszenie oddechu,
blada skóra, drżenie ciała, podwójne widzenie,
czasami drgawki, przemijające niedowłady,
zaburzenia pamięci, zmęczenie, ból głowy,
śpiączka.
Postępowanie:
1.	 Lekka hipoglikemia - chory przytomny,
należy mu podać cukier, słodki napój,
słodką herbatkę do wypicia.
2.	 Położyć, unikać ruchu.
3.	 Podać do zjedzenia banana, jogurt, kanapkę,
lub posiłek z ziemniakami.
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PODEJRZENIE ZAWAŁU
Objawy: Silny ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy, jednej lub obu rąk, rozpierający, dławiący, utrzymujący się po odpoczynku, duszność, bladość powłok skórnych,
lepki pot, przyspieszony oddech, niepokój,
strach przed śmiercią, nie ustępuje po przyjęciu
swoich leków.
Postępowanie:
1.	 Wezwać karetkę pogotowia.
2.	 Ułożenie w pozycji półsiedzącej.
3.	 Podać tabletkę Aspiryny (działa p/zakrzepowo), którą należy pogryźć lub rozkruszyć, popić dużą ilością wody – pacjentowi
przytomnemu.
4. Nie podawać żadnych leków p/bólowych
ani nasercowych (tylko jeśli posiada własne).
5. Oceniać oddech i tętno.
6.	 Chory traci przytomność należy ułożyć
w pozycji bocznej.
7.	 Brak oddechu i tętna – rozpocząć wykonywanie masażu serca i sztuczną wentylację.
URAZY ( WYPADKI)
Wypadki komunikacyjne, potrącenia, skoki
do wody, skoki z wysokości (niebezpieczeństwo uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym).

Postępowanie:
1.	 Zachować bezpieczeństwo własne i bezpiecznie zachować się na miejscu zdarzenia, nie narażać się, jeśli sytuacja jest niebezpieczna.
2.	 Wstępna segregacja poszkodowanych
(podanie liczby chorych i ich stanu, np.
nieprzytomny).
3.	 Na tym etapie nie udzielamy I pomocy.
4. Informacja dla dyspozytora, czy wśród
poszkodowanych są małe dzieci i kobieta
w ciąży.
5. Wezwanie karetki pogotowia (999 lub 112)
z podaniem:
• dokładnego adresu,
• ilości poszkodowanych i w jakim są stanie, rodzaju wypadku, zagrożenia, np.
wyciek paliwa,
• czy są ciężko poszkodowani.
6.	 Ocena obrażeń i udzielanie pomocy zgodnie z obowiązującymi standardami.
7.	 Jeżeli w samochodzie jest uwięziony, nieprzytomny, należy zabezpieczyć kręgosłup
szyjny i utrzymać drożność dróg oddechowych poprzez utrzymywanie głowy w linii
prostej ciała, i podtrzymywanie żuchwy,
ponieważ oddech może się zatrzymać
z powodu niedrożnych dróg oddechowych.
8. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, nie
oddycha, zabezpieczamy kręgosłup szyjny,
wynosimy z samochodu, kładziemy na
twarde podłoże i wykonujemy masaż i wentylację.
9.	 Jeśli poszkodowany jest przytomny, nie
grozi mu niebezpieczeństwo, pozostawiamy
go w takiej pozycji do przyjazdu karetki.

Szkolenie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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4. Chory nieprzytomny – ułożyć w pozycji
bocznej, wezwać karetkę pogotowia.
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PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA,
CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
1.	 Prozdrowotny tryb życia.
2.	 Czynne uprawianie sportu lub ćwiczeń fizycznych, częste spacery, aktywność fizyczna.
3.	 Dieta niskosodowa, niskotłuszczowa z dużą
zawartością owoców i warzyw.
4. Leczenie nadciśnienia tętniczego.
5. Sprawdzanie poziomu cukru we krwi,
ewentualne leczenie cukrzycy.
6.	 Sprawdzanie poziomu cholesterolu.
7.	 Eliminacja używek: alkoholu i papierosów.
8. Regularne przeprowadzanie badań lekarskich.
ZASADY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
KRĄŻENIA U DZIECI
Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej, ocena
stanu przytomności (czy reaguje na słowo,
czy reaguje na dotyk, udrażniamy drogi oddechowe, podciągamy bródkę odchylamy głowę,
ocena oddychania przez 10 sekund (czy słyszę
oddech, czy czuję na policzku strumień wydychanego powietrza czy widzę ruchy klatki piersiowej), po ocenie że nie oddycha, rozpoczynamy wentylację zastępczą w postaci 5 oddechów ratunkowych, a następnie przez minutę
prowadzimy masaż i wentylację w sekwencji 30:2 jedną dłonią. Wzywamy karetkę

pogotowia i prowadzimy czynności ratunkowe
do: przyjazdu karetki pogotowia, do opadnięcia
z sił, do odzyskania czynności oddechowych
lub niebezpieczeństwa.
ZASADY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
KRĄŻENIA U DOROSŁYCH
Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej, ocena stanu przytomności (czy reaguje na słowo,
czy reaguje na dotyk, udrażniamy drogi oddechowe, podciągamy bródkę odchylamy głowę, ocena oddychania przez 10 sekund blisko
nasz policzek do twarzy poszkodowanego (czy
słyszę oddech, czy czuję na policzku strumień
wydychanego powietrza czy widzę ruchy klatki piersiowej), po ocenie że nie oddycha wzywamy karetkę pogotowia i przystępujemy do
masażu serca i wentylacji 30 uciśnięć : 2 oddechy, masaż serca prowadzimy dwiema rękami
ułożonymi w środku klatki piersiowej, dolna
część mostka. Prowadzimy masaż serca bez
oddechów, jeśli nie chcemy wykonywać oddechów metodą usta-usta.
Udrażnianie dróg oddechowych u dorosłych
i dzieci: zachęcanie do kaszlu a następnie
wykonanie 5 uderzeń między łopatki jeśli
nie ma poprawy 5 uciśnięć nadbrzusza, po
każdym uderzeniu czy uciśnięciu sprawdzamy czy ciało obce nie ewakuowało się na
zewnątrz.

Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
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PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM W POMOCY
SPOŁECZNEJ
Krzysztof Popławski – referent

Pracownicy terenowi tacy jak asystenci rodziny czy pracownicy socjalni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej podczas
swojej codziennej pracy często narażeni są na
szereg nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji. Związane są one z „trudnymi klientami”,
czyli beneficjentami, którzy wywołują silne
emocje i których zachowania i reakcje są trudne
do przewidzenia.
Trudnych klientów można podzielić według różnych kryteriów takich jak: cechy demograficzne, cechy charakteru czy rodzaju problemów. Charakteryzują się Oni postawą bierną
lub wyuczoną bezradnością, która jest skutkiem
traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa lub
przeżyć z życia dorosłego. Kumulacja wymienionych przyczyn prowadzi do wielu deficytów
(poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych, społecznych) i może spowodować wycofanie z kontaktów społecznych, apatii, lęków
i braku motywacji do działania. Inna charakterystyczna dla trudnego klienta postawa to postawa zaprzeczająca. Jej przyczyną może być
niepełna lub nieprawidłowa integracja struktury osobowości przykładem czego może być

niewystarczająca uwaga poświęcona dzieciom
przez rodziców, w skutek czego następuje etap
jego samorozwoju.
Najczęstszą i najbardziej niebezpieczną
postawą jest postawa agresywna. Przejawia się
gwałtownym, napastliwym zachowaniem, które powoduje utratę cenionych społecznie wartości, cierpienie ofiary lub destrukcję przedmiotów. Agresja może być skierowana do samego
siebie (autoagresja) oraz w stronę najbliższego
otoczenia (alloagresja).
Aby praca z roszczeniowym klientem
sprawiającym kłopoty była bardziej efektywna
pracownik socjalny powinien wykazywać się:
wysoką kulturą osobistą, zdolnością rozumienia drugiego człowieka, głęboką życzliwością
i wrażliwością. Ponadto wskazane jest, aby osoba mająca kontakt z trudnym klientem solidaryzowała się z ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi oraz posiadała umiejętność kontroli własnych
emocji. Warto także podkreślić iż pomocne jest
stosowanie przez pracownika socjalnego zasad
warunkujących dobrą komunikację. Oto najważniejsze z nich:

Pracownicy z OPS i PCPR z województwa podlaskiego na warsztatach „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”
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• rozmowę z trudnym klientem należy rozpoczynać od zdania, które potwierdza faktyczną sytuację, co nieświadomie rejestruje
odbiorca i skupia uwagę na komunikacie,
• przedstawienie wszystkich możliwych form
pomocy,
• zachowanie autentyczności i życzliwości,
• unikanie wylewności i formalizmu, czytanie
znaków niewerbalnych, wsłuchiwanie się
w słowa co ma kluczowe znaczenie dla jakości komunikacji i sukcesu pomocy,
• aktywne słuchanie i nie przerywanie przez
co daje się odczuć, że mówiący jest rozumiany.
W dniach 21-22 kwietnia 2016 r, 9-10 maja 2016
r oraz 19-20 maja 2016 r w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty pn. „Praca z trudnym

Warsztaty „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”

klientem w pomocy społecznej”. Były one
skierowane do pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie
z terenu województwa podlaskiego. Warsztaty
prowadził certyfikowany trener - Pani Irena Kowalczuk. W zajęciach wzięło udział łącznie 108
uczestników.
Pracownicy socjalni podczas szkolenia
dowiedzieli się o metodach i technikach pracy
z trudnym klientem oraz podstawach dobrej
komunikacji. Ponadto mogli wzbogacić swoją
wiedzę o to jak budować relację i zdobywać
zaufanie beneficjenta pomocy społecznej, który sprawia kłopoty, w jaki sposób reagować na
atak werbalny i agresję fizyczną oraz jak radzić
sobie z emocjami w trudnych sytuacjach.
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V TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
Marcin Czerwiński – Biuro Projektu - stanowisko ds. ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W dniu 5 czerwca 2016 roku, w ramach
projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności
Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli
ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białystoku
odbyła się kolejna V edycja Targów Ekonomii
Społecznej organizowana przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oraz Federację Organizacji Pozarządowych
Miasta Białystok.
Podczas Targów swoje produkty i usługi prezentowały podmioty ekonomii społecznej tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie
socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby i centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz inne podmioty aktywnie działające

V targi Ekonomi Społecznej w Białymstoku, uczestnicy targów

w obszarze ekonomii społecznej na terenie
województwa podlaskiego.
Targi cieszyły się szerokim zainteresowaniem zarówno mieszkańców regionu jak i lokalnych mediów. Rangę wydarzenia podniosła
obecność Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Zenona Żywno, Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Rafała Rudnickiego oraz Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego
Dr Madrasa Tomasza Stefan do spraw Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy podziękowali za zaproszenie i przywitali zgromadzonych uczestników.
Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe,
gdyż jego celem była integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z mieszkańcami województwa.
Na środku placu zorganizowano kolorową,
pełną niespodzianek – WYSPĘ. To specjalnie
wyodrębnione miejsce, w którym prowadzono
wywiady live z organizacjami. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej opowiadali
o swoich działaniach i prezentowali swój dorobek. Wokół niej było kilka stref tematycznych:

PPS 2(28)

Małgorzata Janczuk – Biuro Projektu - stanowisko ds. monitorowania ekonomii
społecznej
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zabawy, doświadczalna, rękodzielnicza, wystawowa, informacyjna, różnych smaków.
Targi miały charakter imprezy masowej i były skierowane zarówno do podmiotów ekonomii społecznej jak i mieszkańców.
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania
z różnego rodzaju atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Organizatorzy zaplanowali
takie inicjatywy, jak: wspólne układanie „kilometrów dobra”, tworzenie „szalika współpracy” i patchworku „kolorowa różnorodność”.
Należy dodać, że w tegorocznej edycji promowano sprzedaż produktów oferowanych przez
podmioty ekonomii społecznej.
Spotkaniu towarzyszyły występy zespołów takich jak: Winnica, Wyrwani z niewoli,
Bęsiu. Atrakcją wieczoru był koncert Mariki
z zespołem.
Historia Targów:
Pierwsze Tragi zostały zorganizowane 16 września 2012 roku przez Prezydenta
Miasta Białystok we współpracy z Federacją
Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,
która nie posiadała wtedy osobowości prawnej, więc nie mogła być głównym organizatorem. Drugie Targi odbyły się 15 września
2013 i zorganizowane były przez Federację
oraz Stowarzyszenie Europartner Akademicki
Klub Integracji Europejskiej. Kolejne Targi,
czyli III, IV oraz tegoroczne V zorganizowane były przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Regionalny

V targi Ekonomi Społecznej w Białymstoku, uczestnicy targów

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Wszystkie edycje miały miejsce w centrum
miasta Białegostoku oraz cieszyły się dużym
zainteresowaniem i były okazją do zaprezentowania swojej działalności przez podmioty
ekonomii społecznej.
Do udziału w V Targach zgłosiło się 30
pomiotów ekonomii społecznej:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych
Raciborach,
• Klub Integracji Społecznej w Łapach,
• Fundacja Polska Edukacji,
• Stowarzyszenie Akademia Plus 50,
• Stowarzyszenie Szukamy Polski,
• Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa
„Kolejowe Podlasie”,
• Polski Związek Niewidomych,
• Fundacja Inny Świat Rodziny,
• Zakład Aktywności Zawodowej „My dla
Innych” w Białymstoku,
• Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
• Wolontariat Schroniska Dla Zwierząt,
• Związek Harcerstwa Polskiego,
• Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych,
• Podlaski Oddział Towarzystwa Polska-Finlandia,
• Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki ,
• Spółdzielnia Socjalna Flow Food,
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• Fundacja Dialog,

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Białystok,

• Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei,

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej
Woli,

• Stowarzyszenie Europartner AKIE,
• Spółdzielnia Socjalna New Białystok,
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Michałowo”,
• Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”,

• Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ,
• Federacja Organizacji
Miasta Białystok,

Pozarządowych

• Stowarzyszenie Miast Białystok-Eindhoven,
• Caritas Archidiecezji Białostockiej.

V targi Ekonomi Społecznej w Białymstoku, uczestnicy targów
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REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZOTERAPEUTYCZNA W IGNATKACH OSIEDLE
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Katarzyna Renczyńska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W czerwcu 2016r. rozpoczęła działalność pierwsza na Podlasiu Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna. Placówka
ta powstała z inicjatywy i dzięki staraniom
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku i działa w jego strukturach jako
odrębna komórka organizacyjna. Ma to być
miejsce szczególne, przeznaczone dla dzieci,
które ze względu na stan zdrowia wymagający
stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej
pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na potrzeby Placówki wyremontowano
dwukondygnacyjny budynek przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach - Osiedle, który dostosowano do potrzeb, mających w nim przebywać
dzieci ze specjalnymi potrzebami. W budynku
znajdują się 2-3 osobowe pokoje z łazienkami, przestronna świetlica, sale do rehabilitacji
i terapii wyposażone w profesjonalny sprzęt,
min. wanienkę do masażu wirowego dla dzieci
i noworodków, matę ozonową do hydromasażu,
zestaw do integracji sensorycznej, łóżko masujące z rolkami nefrytowymi lub jadeitowymi
z możliwością podgrzewania itp. Wszystkie
pomieszczenia są kolorowe, kompletnie umeblowane i czekają na małych lokatorów, którzy
nadadzą im indywidualny charakter.

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach - Osiedle, na chwilę
obecną, przewidziane są miejsca dla 21 dzieci
w wieku do 12 r.ż. z terenu województwa podlaskiego. Za zgodą Marszałka i po podpisaniu
stosownych porozumień będzie można w niej
umieścić również dzieci z innych województw.
Od dnia 01.06.2016r. formalnie rozpoczęto
nabór dzieci i w dniu 16.06.2016r. w naszej
placówce pojawiła się maleńka dziewczynka.
Od pierwszych chwil swojej obecności podbiła
serca całego personelu. Czekamy na pojawienie się kolejnych maluchów, których zgłoszenia sukcesywnie wpływają do ROPS w Białymstoku. Mamy nadzieję, że dzięki wykwalifikowanej kadrze: doświadczonym wychowawcom, lekarzowi, pielęgniarkom, rehabilitantom
i terapeutom nasze dzieci otoczone będą nie tylko specjalistyczną opiekę ale przede wszystkim
znajdą tu ciepło, serce i troskę.
Dotychczas w całej Polsce funkcjonowało tylko 7 placówek tego typu i dzieci z Podlasia musiały wyjeżdżać do Gdańska, Dębna
lub na Śląsk. Otwarcie Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej w naszym województwie jest odpowiedzią na potrzeby dzieci
wymagających szczególnej opieki z regionu
północno-wschodniej Polski.

Wizyta Marszałka Województwa Podlaskiego w nowo otwartej placówce
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OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2015 ROKU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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
Społecznej w województwie podlaskim. Obowiązek ten wynika z nowelizacji w 2011 roku
ustawy, której zapis brzmi następująco:

„Art. 16a.
1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje
pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej,
rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.”
Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
(OZPS) został stworzony w 2011 roku przez
Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), należącej do systemów informatycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z roku na rok
narzędzie poddawano modyfikacjom, co miało
na celu ułatwienie procesu jego wypełniania.
Odpowiedzialność za wypełnianie internetowego kwestionariusza ponoszą ośrodki
pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowe
centra pomocy rodzinie (PCPR). Jednostki te
zobowiązane są w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku do przekazania uzupełnionego
formularza Regionalnemu Ośrodkowi Polityki
Społecznej w Białymstoku celem weryfikacji
zgodności danych oraz opracowania na podstawie zebranych informacji raportu na temat
stanu oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim. Informacje na
temat zasobów społeczności lokalnych ułatwiają planowanie rozwoju usług społecznych oraz
stanowią podstawę do planowania budżetu na
kolejny rok.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji

demograficznej i społecznej oraz o systemie
wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych
społecznie w gminach i powiatach województwa podlaskiego. Przedstawiony materiał
zawiera analizę zasobów instytucjonalnych
oraz kadrowych. W Ocenie przedstawiono również dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
informacje o aktywności projektowo – programowej powiatów i gmin oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Województwo podlaskie
podzielone jest administracyjnie na 14 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu: (Białystok,
Łomża, Suwałki) oraz 115 gmin. W skład województwa podlaskiego wchodzi 78 gmin wiejskich, 27 gmin wiejsko – miejskich oraz 13
gmin miejskich.
Z danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że w 2015 r. w województwie
podlaskim zamieszkiwało 1.191.918 osób.
W stosunku do poprzedniego roku liczba
mieszkańców województwa nieznacznie zmalała o ponad 3 tysiące. Dane liczbowe dotyczące prognozy demograficznej informują, że
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w kolejnych latach nastąpi niewielki wzrost
liczby mieszkańców. Struktura ludności województwa według płci charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet. W 2015 r. kobiety zamieszkujące województwo podlaskie stanowiły 51%
populacji, zaś udział mężczyzn wyniósł odpowiednio 49%. Z analizy struktury ludności Podlasia wynika, że w 2015 r. 17% stanowili mieszkańcy do 17 roku życia (spadek o 1 % w porównaniu do 2014 roku). Największa grupa osób
– 64%, to osoby w wieku produkcyjnym (tj.
kobiety 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) stanowili 19%
ogółu mieszkańców województwa. W przypadku tej grupy wiekowej odnotowano jednoprocentowy wzrost w stosunku do poprzedniego
roku co jest związane ze zjawiskiem starzenia
się społeczeństwa.

Według stanu na koniec 2015 roku na
terenie województwa podlaskiego liczba osób
bezrobotnych wynosiła 55.739. Dane liczbowe
wskazują na fakt, iż w stosunku do roku 2014
zanotowano spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 8%. Analiza wykazuje, iż w 2015 roku
- 60% wszystkich pozostających bez pracy to
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z prawem do zasiłku stanowiły zaledwie 10% ogółu
populacji bezrobotnych. Najwięcej osób bezrobotnych występuje w miastach grodzkich:
Białystok (13.204), Łomża (3.876), Suwałki
(2.379) oraz na terenie gmin: Augustów - gmina miejska (1.644), Sokółka (1.606), Grajewo gmina miejska (1.601), Łapy (1.475) oraz Zambrów – gmina miejska (1.334).
Na Mapce Nr 1 zaprezentowano dane
o liczbie osób bezrobotnych w powiatach województwa podlaskiego w 2015 roku.

Mapka Nr 1. Bezrobotni ogółem w województwie podlaskim według powiatów w roku 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

W 2015 r. w zasobach gmin województwa podlaskiego znajdowało się 15.332 mieszkań komunalnych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała o 209, a dwa lata
wcześniej tego rodzaju mieszkań było aż o 459
więcej niż obecnie. Analiza danych liczbowych
wykazuje, że w roku Oceny najwięcej mieszkań komunalnych znajdowało się w zasobach
miast na prawach powiatu tj. w mieście Białystok – 4.820, w mieście Suwałki – 2.205 oraz
w mieście Łomża – 1.182. Na terenie 7 gmin
tj. Jaświły, Kolno (gm. wiejska), Mały Płock,
Miastkowo, Siemiatycze (gm. wiejska), Szepietowo, Turośń Kościelna zanotowano brak
tego typu mieszkań. Żadna z wyżej wymienionych gmin nie przewiduje budowy lokali
w perspektywie dwóch najbliższych lat. Można
by wnioskować, iż deficyt ten wynika z braku
środków finansowych na budowę mieszkań
w zasobach gminy bądź braku zapotrzebowania
na mieszkania komunalne wśród jej mieszkańców. W roku 2015 mieszkańcy województwa
podlaskiego złożyli łącznie 2.316 wniosków
na mieszkania komunalne. Liczba ta jest o 153
mniejsza niż w roku poprzednim i o 179 mniejsza niż w roku 2013.
Z roku na rok wzrasta liczba mieszkań
socjalnych. W roku Oceny gminy z terenu województwa podlaskiego dysponowały 2.003

mieszkaniami socjalnymi. Oznacza to, iż zasób
tego typu budownictwa w roku Oceny wzrósł
w stosunku do roku poprzedniego o 84 lokale,
a w stosunku do roku 2013 aż o 370. Wzrost
liczby mieszkań socjalnych nie przekłada się
jednak na zmniejszenia liczby osób, które oczekują na tego typu mieszkania. W roku Oceny
liczba oczekujących wynosiła 807 osób i w porównaniu do roku poprzedniego była wyższa
o 37. Sumaryczne dane liczbowe wskazują na
fakt, iż 65 gmin w województwie podlaskim
nadal nie posiada na swoim terenie mieszkań
socjalnych. Na terenie województwa podlaskiego największą liczbą mieszkań socjalnych
dysponują miasta: Białystok (1.037), Suwałki
(249), Łomża (70) oraz gmina miejska Bielsk
Podlaski – (66). Dane prognozy na lata 20162017 wskazują na wzrost liczby mieszkań, zarówno komunalnych jak i socjalnych, w zasobach gmin. Z formularzy Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, wypełnionych przez gminy,
wynika także, iż w najbliższych latach wzrośnie liczba wniosków złożonych na mieszkania
komunalne jak i na mieszkania socjalne.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
wykazała, że w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały 64 żłobki
(w tym żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach).
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Mapka Nr 2. Liczba tego typu placówek wzrasta z roku na rok. W roku 2015 w porównaniu
z rokiem poprzednim jest ich o 12 więcej, zaś
w stosunku do roku 2013 liczba żłobków wzrosła ponad dwukrotnie. Analogicznie zwiększa
się także liczba miejsc w żłobkach. W porównaniu do poprzedniego roku liczba dzieci, którym

nie przyznano miejsc w żłobkach w 2015 roku
wzrosła o 237. Prognozy dotyczące rozwoju
infrastruktury w zakresie opieki nad dzieckiem
są optymistyczne. Na przestrzeni lat 2016-2017
przewiduje się dalszy rozwój tego typu placówek, co wiąże się ze wzrostem liczby miejsc.

Mapka Nr 2. Powiaty, na terenie których w 2015 r. Funkcjonowały żłobki (żłobki, kluby dziecięce,
oddziały żłobkowe w przedszkolach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Na terenie województwa podlaskiego
w 2015 funkcjonowało 568 przedszkoli, co
oznacza wzrost liczby tego typu placówek
w stosunku do lat poprzednich. W roku Oceny
podlaskie przedszkola dysponowały 31.653
miejscami (o 412 więcej niż w roku 2014 i o 362
mniej niż w roku 2013). Wzrost liczby przedszkoli spowodował zmniejszenie się liczby
dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu. W 2015 roku liczba dzieci, którym nie

przyznano miejsc wynosiła 261 i jest ona ponad
dwukrotnie mniejsza niż w roku poprzednim
i ponad sześciokrotnie mniejsza niż 2 lata temu.
Dane prognozujące wskazują, że w kolejnych
latach liczba odrzuconych wniosków będzie
nadal sukcesywnie spadać.
Dane pozyskane z wypełnionych przez
gminy formularzy OZPS wskazują, że w województwie podlaskim w 2015 roku funkcjonowały ponadto:

• 363 świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży,
w tym 200 przyszkolnych i 163 pozaszkolne,
• 114 klubów i innych miejsc spotkań dla
seniorów,
• 10 hospicjów zlokalizowanych w miastach
grodzkich tj. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz w gminach Augustów, Michałowo, Hajnówka,
• 2 ośrodki dla cudzoziemców, które znajdują
się one w zasobach instytucjonalnych miasta
Białystok oraz powiatu zambrowskiego.
W roku 2015 na terenie województwa
podlaskiego pomocy i wsparcia udzielono

ogółem 112.927 osobom, czyli 9,5% mieszkańców województwa podlaskiego. W roku 2014
liczba ta była wyższa o 1.024 osoby, natomiast
dwa lata wcześniej mniejsza o 2.556. Statystyki
zawierające prognozę na kolejny rok wskazują, że w roku 2016 nastąpi nieznaczny wzrost
liczby beneficjentów pomocy społecznej (o 303
osoby). W 2015 roku ze wsparcia ośrodków
pomocy społecznej skorzystało 97.125 beneficjentów, o 366 mniej niż w roku poprzednim,
zaś z pomocy powiatowych centrów pomocy
rodzinie skorzystało 15.802 beneficjentów
(o 658 osób mniej niż w roku poprzednim).

Tabela Nr 1. Odsetek osób, które w 2015 roku skorzystały z pomocy i wsparcia PCPR-ów i OPSów
Powiat

Liczba mieszkańców
ogółem

hajnowski
sokólski
grajewski
augustowski
bielski
m. Suwałki
suwalski
białostocki
moniecki
sejneński
kolneński
łomżyński
zambrowski
siemiatycki
wysokomazowiecki
m. Białystok
M. Łomża
SUMA

44 957
70 060
48 643
59 374
57 144
69 316
35 929
145 230
41 817
20 778
39 369
51 610
44 455
46479
58 519
295 459
62 779
1 191 918

Liczba osób, którym
udzielono pomocy
i wsparcia
6958
8843
6028
7141
6581
7968
4117
16 394
4685
2252
4188
4935
4249
4440
5242
16 280
2656
112 927

Odsetek mieszkańców, którzy
korzystali ze wsparcia
OPS-ów i PCPR-ów w 2015 roku
15%
13%
12%
12%
12%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
9%
6%
4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Dane zawarte w Tabeli Nr 1 ukazują, iż
najwięcej osób, które skorzystały w 2015 roku
ze wsparcia instytucji pomocy społecznej (OPS
i PCPR) zamieszkiwało w powiatach: hajnowskim, sokólskim i grajewskim. Najmniej beneficjentów zanotowano wśród mieszkańców miast
Łomża i Białystok oraz w powiecie wysokomazowieckim.
Pomoc społeczna jest jedną z instytucji
polityki społecznej państwa, w ramach której
udzielane są świadczenia o charakterze zarówno

pieniężnym jak i niepieniężnym. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 wykazała, że na terenie województwa podlaskiego
jednostki pomocy społecznej przyznały łącznie
świadczenia 69.954 mieszkańcom (stanowi to
62% ogółu osób, którym udzielono pomocy
i wsparcia). Aż 42.205 osób to beneficjenci,
którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej długotrwale. W grupie klientów, którzy
w okresie sprawozdawczym uzyskali pomoc
i wsparcie w formie świadczeń bez względu
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na rodzaj i formę, liczbę świadczeń oraz źródło finansowania znalazło się 43.857 rodzin,
zaś liczba osób w tych rodzinach wyniosła
113.449. Analiza danych statystycznych wskazuje, że liczba świadczeniobiorców ogółem
w roku Oceny spadła o niecałe 4% w stosunku
do roku poprzedniego. Prognozy informują, iż
w roku 2016 wskaźnik osób, które zgłoszą się
do jednostek pomocy społecznej po świadczenia nieznacznie spadnie w porównaniu do roku
Oceny.

Analiza danych zawartych w Tabeli Nr 2 ukazuje, że ośrodki pomocy społecznej z terenu
województwa podlaskiego w roku 2015 przyznały świadczenia 68.485 osobom (w tym
41.781 to osoby korzystające długotrwale).
W roku 2014 liczba świadczeniobiorców
w OPS-ach była wyższa o 2.675 osób. Ze
sprawozdań powiatowych centrów pomocy
rodzinie wynika, że w roku 2015 powiaty
przyznały świadczenia 1.469 beneficjentom
(w tym 424 osobom, które długotrwale korzystają z pomocy).

Tabela Nr 2. Dane liczbowe o osobach i rodzinach, którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne w latach 2013-2015
2013
2014
2015
OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób
74611 2086 76697 71160 1426 72586 68485 1469 69954
w tym: długotrwale korzystające
42415
446
42861 41578
405
41983 41781
424
42205
Liczba rodzin
45924 1748 47672 44596 1364 45960 42443 1414 43857
Liczba osób w rodzinach
125780 3192 128672 119570 1543 121113 111636 1813 113449
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób
45028 1488 46516 43071
995
44066 40692 1021 41713
Liczba rodzin
35528 1202 38730 36497
946
37443 34321
980
35301
Liczba osób w rodzinach
94546 1840 96386 90393 1005 91398 82914 1236 84150
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób
37279 1123 38402 35316
880
36196 34622
895
35517
Liczba rodzin
20870
965
21835 20178
867
21045 19564
881
20445
Liczba osób w rodzinach
94546 1840 96386 90393 1005 91398 82914 1236 84150
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

W 2015 roku w województwie podlaskim
w formie świadczeń pieniężnych (np. zasiłki
celowe, stałe, okresowe, pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki itp.) udzielono
ogółem 41.713 mieszkańcom województwa
podlaskiego. W roku 2014 liczba świadczeniobiorców była wyższa o 5%.
Wsparciem niepieniężnym w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, schronienia, posiłków, ubrań, sprawienia pogrzebu itp.
w 2015 roku objęto łącznie 35.517 osób. Liczba ta była o 2% mniejsza niż w roku 2014. Dane
prognostyczne informują, iż w roku 2016 liczba
beneficjentów pomocy społecznej, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci świadczenia niepieniężnego nieznacznie się zwiększy.
Wywiad środowiskowy jest czynnością
przeprowadzaną przez pracowników socjalnych
w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej,

dochodowej i majątkowej osób i rodzin, aby na
podstawie uzyskanej wiedzy można było przyznać im pomoc.
Dane liczbowe zebrane w drodze Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazały, że
w 2015 r. jednostki pomocy społecznej działające na terenie województwa podlaskiego
przeprowadziły wywiady środowiskowe łącznie z 71.849 osobami z 48.296 rodzin (z czego
71.443 wywiady dokonały jednostki gminne,
zaś 406 powiatowe). Liczba osób w rodzinach
objętych wywiadem wyniosła 124.125. Analiza danych wskazuje na fakt, iż w latach 20132015 liczba zrealizowanych wywiadów środowiskowych rosła z roku na rok. Dane prognozujące informują, że w roku 2016 liczba wywiadów nieznacznie spadnie w stosunku do roku
Oceny. Szczegółowe dane przedstawia Wykres
Nr 1.
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Wykres Nr 1. Dane liczbowe o osobach i rodzinach, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy
w latach 2013-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Kolejny rok z rzędu dane przekazane
przez ośrodki pomocy społecznej ukazują, iż
najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej w województwie podlaskim jest
ubóstwo. W 2015 roku tego typu wsparciem
objęto 28.953 rodzin z terenu województwa
podlaskiego, tj. 66% ogółu rodzin korzystających z pomocy i wsparcia. Zarejestrowana liczba osób w tych rodzinach to 75.335. Na dalszych miejscach w hierarchii powodów przyznawania pomocy społecznej w 2015 roku znajdowały się: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. W roku
Oceny 51% wszystkich rodzin korzystających z pomocy stanowili beneficjenci, którzy

zgłosili się do OPS-ów z powodu braku pracy.
W przybliżeniu co trzecia rodzina, której udzielono pomocy otrzymała od Ośrodka wsparcie
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby lub
z tytułu niepełnosprawności.
Dane prognostyczne informują, iż w roku
2016 liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem z najczęściej występujących
powodów przyznawania pomocy społecznej
takich jak bezrobocie, niepełnosprawność długotrwała choroba, bezradność czy alkoholizm
nieznacznie się zwiększy. Wykres Nr 2. Dalszy
spadek liczby rodzin jest natomiast prognozowany w przypadku pomocy z powodu ubóstwa.

Wykres Nr 2. Rodziny objęte pomocą społeczną w gminach i powiatach województwa podlaskiego
w latach 2013 - 2015 (z uwzględnieniem głównych powodów przyznania pomocy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
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Usługi pomocy społecznej mogą być
świadczone w wielu formach tj. usług opiekuńczych (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej czy
kontraktu socjalnego. W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego ośrodki pomocy
społecznej objęły wsparciem w postaci usług
opiekuńczych 1.686 osób, z czego 104 osoby to beneficjenci, którym udzielono wsparcia w postaci usługi specjalistycznej. Z danych OZPS wynika, że w 2015 roku udzielono łącznie na ten cel 619.072 świadczeń, na

które wydano 10.073.629 zł (wzrost o prawie
900.000 zł w stosunku do roku poprzedniego).
Jednym z zadań jednostek pomocy społecznej jest udzielanie specjalistycznych usług
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2015 tego typu wsparciem objęto 293 osób,
którym udzielono 122.103 świadczeń, na łączną kwotę 2.693.180 zł.
W 2015 roku na terenie województwa
podlaskiego pracą socjalną objęto 39.720 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach to 97.978.
Na Mapce Nr 3 zaprezentowano dane liczbowe
na temat rodzin objętych pracą socjalną w województwie podlaskim w 2015 r.

Mapka Nr 3. Liczba rodzin z terenu województwa podlaskiego objętych pracą socjalną w roku 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Z zebranych danych Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej wynika, że ośrodki pomocy
społecznej w 2015 roku udzieliły poradnictwa specjalistycznego łącznie 5.629 rodzinom

z terenu województwa podlaskiego. Zanotowana liczba osób w tych rodzinach to 15.567.
W stosunku do roku 2014 liczba rodzin, którym udzielono poradnictwa była wyższa o 140.

Prognoza na kolejny rok wskazuje, iż zainteresowanie tą usługą będzie rosło i obejmie ona
ponad 600 rodzin więcej niż w roku Oceny.
W 2015 roku pomocą w formie interwencji kryzysowej objęto 1.937 rodzin, w których łączna liczba członków to 4.668. W latach
poprzednich liczba interwencji obejmowała
większą liczbę rodzin, natomiast prognozy dowodzą, że w roku 2016 wskaźnik usług w tym
zakresie wzrośnie o 27% w stosunku do roku
Oceny.
Dane ze sprawozdań jednostek pomocy
społecznej dowodzą, że w roku Oceny zawarto 1.341 kontraktów socjalnych. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano znaczący spadek wskaźnika zawartych kontraktów, bo
aż o 48%. Dane liczbowe wskazują, że w 2015

roku liczba osób ogółem objętych kontraktem
wyniosła 1.590.
W ramach realizacji zadań zarówno własnych jak i zleconych gminne jednostki pomocy społecznej stosują cały wachlarz świadczeń
dostosowanych do potrzeb poszczególnych kategorii klientów. Na poniższym wykresie zaprezentowano dane liczbowe na temat liczby
mieszkańców województwa podlaskiego, którzy w latach 2013-2015 otrzymali od ośrodków
pomocy społecznej wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych, tj. zasiłku stałego, okresowego lub celowego.
Analiza danych liczbowych wykazuje, że
w latach 2013-2015 najwięcej osób otrzymało
zasiłek celowy, zaś najmniej zasiłek stały Wykres Nr 3.

Wykres Nr 3. Liczba osób, które w latach 2013-2015 skorzystały z pomocy ośrodków pomocy społecznej
w postaci świadczeń pieniężnych
2013

2014

2015

zasiłek stały
zasiłek okresowy

zasiłek celowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Ze sprawozdań gminnych wynika, że
w 2015 roku ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego wydatkowały łącznie 27.118.841 zł na zasiłki celowe
dla 29.598 beneficjentów. W roku 2015 z zasiłku celowego skorzystało 2.367 osób mniej
w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast kwota świadczeń była wyższa o 869.761
zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku 2015 wyniosła 916 zł (o 95 zł więcej
niż w roku poprzednim).

W roku Oceny jednostki gminne udzieliły 158.175 świadczeń w postaci zasiłku okresowego. Środki finansowe przeznaczone na ten
cel to 55.289.542 zł. W 2014 roku liczba świadczeń zasiłku okresowego była niższa o 11.484,
a kwota o 3.027.073 zł.
Z informacji zebranych w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynika, że w 2015 roku udzielono 62.419 zasiłków stałych, na które wydatkowano łącznie 27.775.170 zł. W roku 2014 liczba tych
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świadczeń była wyższa o 732, zaś w 2013 r.
o 2.586 niższa w stosunku do roku Oceny. Zasiłki stałe dzielą się na zasiłki stałe dla osób
samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla osób w rodzinie. Ośrodki pomocy społecznej wykazały, iż w 2015 roku zasiłek stały
otrzymało 5.133 osób samotnie gospodarujących. Udzielono im 52.909 świadczeń, na łączną kwotę 24.941.479 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w 2015 roku wynosiła 471 zł (o 26 zł więcej niż w roku poprzednim). Zasiłek stały dla
osoby w rodzinie, w liczbie 9.510 świadczeń
przyznano 1.070 osobom, o łącznej wysokości
2.833.691 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w roku 2015 wyniosła
298 zł (o 11 zł więcej niż w roku 2014).
Oprócz świadczeń pieniężnych, ośrodki pomocy społecznej realizują również świadczenia niepieniężne. Udzielenie tych świadczeń nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od wystąpienia
okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy. Wśród tego typu świadczeń wymienia się pomoc w formie: posiłków,
schronienia, ubrań czy sprawienia pogrzebu.
Analiza zebranych danych z formularza Oceny wykazuje, iż w 2015 roku największa liczba beneficjentów korzystała z posiłków jako formy świadczenia niepieniężnego (32.248 osób). Liczba osób korzystających
z dożywiania z roku na rok spada, podobnie jak
liczba świadczeń oraz kwota wydatkowana na
pomoc w formie posiłków. Zdecydowana większość świadczeń dotyczyła posiłków dla dzieci
(94%) i była finansowana w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jak pokazują wyniki analizy na terenie województwa podlaskiego zdecydowanie
wzrosła ilość osób, które otrzymały świadczenie z tytułu schronienia. W roku oceny było ich
aż 420, przy 168 osobach w roku 2014 (wzrost
o 150%). Z ilością beneficjentów korzystających z tej niepieniężnej formy pomocy wzrosła także o prawie 40 tys. liczba świadczeń, zaś
o ponad milion złotych kwota którą przeznaczono na świadczenie w postaci schronienia.
Świadczeniami niepieniężnymi z tytułu
sprawienia pogrzebu w 2015 roku objęto 116
osób, na łączną kwotę 255.944 zł. Mniejsze
kwoty ośrodki pomocy społecznej przeznaczały

na pomoc w formie ubrania. W 2015 roku OPS-y zarejestrowały 44 świadczeniobiorców,
a kwota przeznaczona ten cel to 12.870 zł.
Jedną z usług świadczonych przez jednostki pomocy społecznej jest odpłatność za
pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
wynika, że w 2015 roku pomocą w w/w formie objęto 1.596 osób, o 321 osób więcej niż
w roku 2014. Koszty jakie ponoszą gminy za
pobyt swoich mieszkańców w DPS-ach zdecydowanie wzrosły w skali województwa (z ok.
27,5 mln złotych w 2014 roku do ok. 35,5 mln
złotych w roku Oceny).
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
wskazuje, że w 2015 roku jednostki gminne
województwa podlaskiego zrealizowały łącznie 69 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. W stosunku do roku 2014
nastąpił 9% spadek liczby osób, z którymi zrealizowano program.
W województwie podlaskim z roku na
rok wzrasta liczba asystentów rodziny. W roku
Oceny liczba asystentów zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej zwiększyła się
o 37% w stosunku do roku 2014, zaś w porównaniu do roku 2013 prawie podwoiła się. Asystenci w ramach wykonywania swojej pracy
udzielali wsparcia 1.237 rodzinom z terenu województwa podlaskiego. Warto zauważyć, iż
w porównaniu do roku 2014 liczba takich rodzin zwiększyła się o 33%. Zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Jak wskazują dane liczbowe w 2015 roku na ten cel jednostki pomocy społecznej przekazały łącznie 2.472.343
zł. W roku 2014 kwota ta była niższa o ponad
1 mln zł, zaś w 2013 roku o prawie 1,8 mln złotych.
Informacje uzyskane na podstawie sprawozdań z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
dowodzą, że na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcję rodzin zastępczych
sprawowało 966 rodzin (o 25 mniej niż w roku
poprzednim). W roku Oceny pod opieką tych
rodzin przebywało łącznie 1.452 dzieci. Na poniższym Wykresie Nr 4. zaprezentowano dane
liczbowe na temat rodzin według różnych ich
typów.
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Wykres Nr 4. Rodzinna piecza zastępcza na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku
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Powyższe dane umieszczone na wykresie wskazują, iż największy odsetek stanowią
rodziny spokrewnione z dzieckiem – 65%,
czyli takie, w których opiekę i wychowanie
nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny
dziecka, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. W roku Oceny na terenie
województwa podlaskiego w takich rodzinach
przebywało 854 dzieci, o 19 mniej niż w roku
2014. Dane prognostyczne wskazują, że w roku
2016 liczba dzieci, nad którymi opiekę będą
sprawowały rodziny spokrewnione nieznacznie
wzrośnie. Utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem wiąże się z kosztami
jakie z tego tytułu ponoszą powiatowe centra
pomocy rodzinie. W roku 2015 PCPR-y przekazały na ten cel 7.009.247 zł.
W 2015 roku w województwie podlaskim funkcjonowały 53 rodziny zastępcze zawodowe (w tym jedna rodzina zastępcza specjalistyczna). Są to rodziny, w których zawodowi opiekunowie nie są spokrewnieni z dziećmi. Odpowiedni organ rodzinnej pieczy zastępczej zleca takim rodzinom opiekę nad dziećmi
w formie umowy o pracę. Tego typu rodziny

pobierają za swoją pracę wynagrodzenie oraz
pobierają zasiłki na każde z dzieci. Ich liczba w stosunku do roku poprzedniego zmalała
w województwie podlaskim o jedną rodzinę.
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych w roku Oceny to 181
(o 13 więcej niż w roku poprzednim). Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2015 roku na
utrzymanie dzieci w tego typu rodzinach przeznaczyły łącznie 2.308.502 zł, z czego 69.664
zł dotyczyło utrzymania dzieci w rodzinach
specjalistycznych.
Na terenie województwa podlaskiego
funkcjonują 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, w których przebywa łącznie 3 dzieci oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się 35 osób.
W roku Oceny na utrzymanie dzieci w pogotowiach rodzinnych jednostki powiatowe przeznaczyły z własnego budżetu 57.897 zł, zaś rodzinne domy dziecka otrzymały wsparcie w kwocie
367.527 zł.
Ze sprawozdań jednostek powiatowych
wynika, że w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego 29% ogółu rodzinnej pieczy
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zastępczej województwa podlaskiego stanowiły rodziny zastępcze niezawodowe, w których
przebywało 382 dzieci (o 54 dzieci mniej niż
w roku 2014). W roku Oceny powiatowe centra pomocy rodzinie udzieliły tym rodzinom
wsparcia w kwocie 4.641.401 zł.
Powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały, że w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego opracowano 1.110 planów pomocy dziecku. Ponadto sporządzono 2748 ocen
różnych podmiotów związanych ze wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą. W roku Oceny w województwie podlaskim funkcję koordynatora pieczy zastępczej pełniło 46 osób oraz
funkcjonowało 5 rodzin pomocowych.
Jednym z głównych zadań powiatowych
centrów pomocy rodzinie wynikającym, z ustawy z dn. 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są działania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dane ze sprawozdań Oceny wykazały,
że w 2015 roku PCPR-y ze środków własnych
oraz środków Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliły ogółem dofinansowań na łączną sumę 21.852.230
zł. Rok wcześniej środki przeznaczone na ten
cel były niższe o 1.156.674 zł.
Jak widać na Mapce Nr 4. największe
kwoty dofinansowań przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu: w Białymstoku (4.022.769 zł) i Suwałkach
(1.908.793 zł) oraz w powiatach: białostockim
(2.960.666 zł) i sokólskim (1.852.424 zł).

Mapka Nr 4. Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu) przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
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W Tabeli Nr 3 zaprezentowano dane na
temat liczby osób niepełnosprawnych objętych

wsparciem PCPR oraz kwot jakie na ten cel
przeznaczono.

Tabela Nr 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014

2015

POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie
Wartość dofinansowania w złotych

280

353

459

1 035 951

1 145 626

1 412 188

1 786

2 080

TURNUSY REHABILITACYJNE
Liczba osób, które uzyskały pomoc

1 581

Wartość dofinansowania w złotych
1 386 573
1 607 031
2 217 003
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT
REHABILITACYJNY
Liczba osób, które uzyskały pomoc
5 484
5 994
5 583
Wartość dofinansowania w złotych

3 432 533

4 135 247

4 517 007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Analiza sprawozdań wypełnionych przez
PCPR-y wykazuje, iż najwięcej osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego
w 2015 roku skorzystało z dofinansowania na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny (5.583
osoby). Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła 4.571.007 zł.
W stosunku do roku 2014 w roku Oceny środki finansowe przeznaczone na ten cel były o ponad 10% wyższe.
W 2015 roku 2.080 osób uzyskało pomoc
finansową na turnusy rehabilitacyjne. Ogólna
kwota dofinansowania w roku Oceny wyniosła 2.217.003 zł. Prognozy wskazują na fakt,
iż w roku 2016 nastąpi obniżenie środków finansowych przeznaczonych wszystkie wyżej
wymienione formy wsparcia przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych.
Dane ze sprawozdań Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykazują, że w 2015 roku
ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, przyznały 45.156 rodzinom
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, na łączną kwotę 139.884.834 zł. W stosunku do poprzedniego roku kwota ta była niższa o około 4%, a w stosunku do roku 2013
o 11%. Największą liczbę beneficjentów tego
typu wsparcia zgłosiły ośrodki pomocy społecznej z miast grodzkich oraz gminy Łapy,
Bielsk Podlaski (gm. miejska), Sokółka. Prognozy wskazują, że w roku 2016 nastąpi wzrost

liczby rodzin, które będą wnioskowały o zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych jak również kwoty przeznaczone na ten cel.
Wsparciem udzielanym w ramach pomocy społecznej są również świadczenia wypłacane z tytułu urodzenia dziecka. Są to jednorazowe dodatki lub zapomogi wypłacane w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. W związku z powyższym ośrodki pomocy społecznej
w 2015 roku przyznały łącznie mieszkańcom
województwa podlaskiego 4.313 jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, w kwocie 4.313.000 zł oraz 8.874 świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, na łączną kwotę
8.874.000 zł.
Dane ze sprawozdań OZPS wykazały, że
w 2015 roku ośrodki pomocy społecznej przyznały łącznie mieszkańcom z terenu województwa podlaskiego 39.899 świadczeń pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 46.294.494 zł. Rok wcześniej liczba udzielonych świadczeń oscylowała
na podobnym poziomie. W roku Oceny kwota
wydatkowanych środków to 28.792.254 zł. Ta
różnica wynika ze zmian dokonanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Według nowych przepisów od 1 stycznia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło z kwoty 800 zł
do 1200 zł. Zmiana kwoty świadczenia ustalona
jest również na 1 stycznia 2016 r. i będzie wynosić 1300 zł miesięcznie. Wzrost w/w kwot wiąże się także ze zlikwidowaniem przyznawanego
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do tej pory dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
Kolejnym rodzajem pomocy finansowej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. w 2015 roku 14.501 osób pobrało z tego tytułu świadczenie na łączną kwotę 37.516.918 zł. Poza tym podlaskie OPS-y
udzieliły 23.524 gospodarstwom domowym
świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych na kwotę 30.966.043 zł. W roku Oceny 10.396 gospodarstw domowych pobrało
świadczenie w postaci dodatku energetycznego, a suma środków finansowych na tego typu
wsparcie wyniosła 650.128 zł i wzrosła o ponad
200 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku.
Ośrodki pomocy społecznej wykazały także, iż
w roku Oceny wydatkowano 4.318.721 zł na
opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego
dla 7.822 osób. Kwota świadczeń przeznaczona na ten cel w 2015 roku wyniosła 4.318.721
zł i wzrosła o ponad milion złotych w stosunku

do poprzedniego roku. Prognozy wskazują, że
w roku 2016 kwota wydatkowana na ten cel nadal będzie wzrastać.
W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej wypłaciły 31.553 uczniom z terenu województwa podlaskiego stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Wydatkowano łącznie
19.475.342 zł. Liczba osób oraz wysokość wydatkowanych na ten cel kwot na przestrzeni kilku ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Taka tendencja wystąpi również w latach kolejnych.
Na podstawie danych Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zebrano informacje na temat
zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia
w województwie podlaskim. Ze sprawozdawczości jednostek gminnych i powiatowych wynika, że na terenie województwa w roku 2015
funkcjonowało łącznie 295placówek szeroko
rozumianej pomocy społecznej. Strukturę tych
placówek prezentuje poniższa Tabela Nr 4 .

Liczba miejsc

Liczba osób
korzystających

Liczba osób
umieszczonych

Kadra placówek
l według stanu
na 31.12.2015r.

Roczny koszt
prowadzenia
i utrzymania
placówki w zł

Tabela Nr 4. Wybrane instytucje pomocy społecznej funkcjonujące w województwie podlaskim w 2015
roku
Liczba placówek
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Ośrodki wsparcia

70

2408

4615

x

626

29.024.450

W tym środowiskowe domy samopomocy

18

686

744

194

186

9.447.909

Dzienne domy pomocy

2

280

698

x

49

3.140.729

Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych

12

507

1574

x

41

1.060.294

Kluby samopomocy

11

175

372

x

13

640.228

Domy pomocy społecznej

21

2325

2583

356

1677

86.977.031

Mieszkania chronione

19

60

50

26

0

128.057

Ośrodki interwencji kryzysowej

6

41

995

x

37

1.596.180

Jednostki specjalistycznego poradnictwa

17

x

2777

x

76

3.112.967

Placówki wsparcia dziennego

53

1412

1535

x

150

5.547.042

Placówki opiekuńczo –wychowawcze

25

465

648

x

330

23.865.814

W tym placówki typu rodzinnego

5

37

34

x

19

1.111.200

Centra integracji społecznej

9

x

238

x

44

2.323.757

Kluby integracji społecznej

2

x

108

x

5

214.282

Warsztaty terapii zajęciowej

25

x

885

x

317

14.212.298

Zakład aktywności zawodowej

2

x

79

x

22

1.573.609

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

województwa podlaskiego zatrudnionych było
łącznie 2.119 osób. Oznacza to, że liczba pracowników pomocy społecznej wzrosła w tych
instytucjach w porównaniu do roku poprzedniego o 43 osoby. Prognozy wskazują, iż w roku
2016 liczba ta wzrośnie o kolejne 79 osób.
Według zebranych informacji dowiadujemy się, iż w 118 ośrodkach pomocy społecznej w województwie podlaskim zatrudnionych
jest ogółem 1.967 pracowników. Analiza dowodzi, iż w strukturach jednostek gminnych
dyrektorzy placówek pomocy społecznej stanowią 7% ogółu zatrudnionych, zaś pracownicy socjalni 34%. Ponad 59% to „pozostali pracownicy”.

Diagnoza wykazała, iż wzrost zasobów
instytucjonalnych w 2015 r. w stosunku do
roku poprzedniego odnotowano w przypadku:
środowiskowych domów samopomocy (o 1
placówkę), klubów samopomocy (o 1 placówkę), noclegowni, schronisk i domów dla osób
bezdomnych (o 2 placówki) oraz centrum integracji społecznej (o 2 placówki). W ostatnich
latach można zaobserwować wzrost liczby placówek świadczących pomoc instytucjonalną
mieszkańcom naszego województwa, jak również liczby dostępnych w nich miejsc.
Dane ze sprawozdań gminnych i powiatowych informują, że według stanu na dzień 31
grudnia 2015 r. w jednostkach pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie

Wykres Nr 5. Kadra OPS i PCPR zatrudniona w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku

OPS

PCPR
1150

pozostali pracownicy

116

678

pracownicy socjalni
kadra kierownicza
(dyrektor jednostki i jego
zastępcy)

22

139
0

200

14
400

600

800 1000 1200 1400

0

100

200

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Analiza struktury zatrudnienia w powiatowych centrach pomocy rodzinie dowodzi iż
w 2015 roku zatrudnionych w nich było 14 dyrektorów, 22 pracowników socjalnych oraz 116
„pozostałych pracowników”. W porównaniu
do poprzedniego roku zmalała liczba pracowników socjalnych (o 11 osób) oraz pozostałych
pracowników (o 3 osoby). Wykres Nr 5.
Wielkość zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej musi być proporcjonalna do liczby ludności gmin w stosunku jeden pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców,
nie mniej jednak niż 3 pracowników. Analiza

danych pozyskanych w drodze Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej wykazała, iż w 2015 r. na
terenie 85 gmin województwa podlaskiego warunek ten został spełniony. W roku poprzednim
liczba gmin wynosiła 75. Analiza dowodzi, iż
na terenie 28% gmin warunek ten nie jest spełniony
Dane przekazane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dowodzą, iż całkowity koszt budżetu jest przeznaczony na politykę
społeczną w 2015 roku wyniósł 829.853.941 zł,
z czego 605.128.791 zł stanowił budżet ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych
centrów pomocy rodzinie. Analiza wykazała, iż
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kwoty wydatkowane przez jst w roku 2015 były
o 1% wyższe niż w roku 2014. Dane prognostyczne informują, iż jednostki samorządu terytorialnego realizujące na terenie województwa
podlaskiego zadania z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy społecznej w roku 2016

zdecydowanie zwiększą swoje wydatki w stosunku do roku 2015. Ma to związek z wprowadzeniem od 2016 roku rządowego programu
„Rodzina 500+”, który ma za zadanie pomóc
w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie
świadczeń wychowawczych.

Mapka Nr 5. Wysokość środków finansowych na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej
i innych obszarach polityki społecznej wydatkowane przez JST w 2015 roku w województwie podlaskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS

Największe środki finansowe na wydatki
w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej wydatkowano Mapka Nr 5.: w mieście Białystok, powiecie białostockim, mieście
Suwałki oraz powiecie sokólskim. Najmniejszą kwotę wydano w powiecie sejneńskim.

Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje informację zbiorczą o środkach finansowych
wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem oraz z podziałem na OPS
i PCPR celem realizacji poszczególnych zadań
z obszaru pomocy społecznej.
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Ogółem
829 853 941

OPS
731 737 560

PCPR
98 116 381

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

1 417 428

1 417 428

0

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

17 486 797

17 486 797

0

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

27 886 137

14 838 319

13 047 818

85202 - Domy pomocy społecznej

93 984 347

52 731 169

41 253 178

85203 - Ośrodki Wsparcia

12 483 666

8 683 062

3 800 604

85204 - Rodziny zastępcze

25 587 565

11 587 638

13 999 927

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85215 - Dodatki mieszkaniowe

1 230 258

407 849

822 409

4 639 265

4 537 758

101 507

315 218 470

315 218 470

0

4 436 145

4 436 145

0

70 647 178

70 647 178

0

31 334 110

31 334 110

0

85216 - Zasiłki stałe

27 812 460

27 812 460

0

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5 808 778

0

5 808 778

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

70 395 641

70 395 641

0

1 380 923

1 262 263

118 660

13 669 695

13 669 695

0

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

383 922

383 922

0

85232 - Centra Integracji Społecznej

906 131

906 131

0

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

286 385

286 385

0

- warsztat terapii zajęciowej,

36 912 176

36 262 451

649 725

- prace społecznie użyteczne,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wkład własny
gminy
85305 - Żłobki

14 827 078

14 827 078

0

85306 - Kluby dziecięce

85 014

85 014

0

85307 - Dzienni opiekunowie

8 867

8 867

0

4 166 715

2 178 119

1 469 636

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności

3 772 635

2 701 385

1 071 250

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 029 458

3 003 448

14 026 010

85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

5 962 713

4 037 744

1 924 969

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

20 095 984

20 074 074

21 910

Ogółem wydatki

85295 - Pozostała działalność
W tym:
- klub integracji społecznej,

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS
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Tabela Nr 5. Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w roku 2015 w województwie podlaskim
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Z powyższej Tabela Nr 5. wynika, iż
najwyższe środki finansowe, w wysokości
315 218 470 zł zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, co stanowi 38% ogółu przekazanego budżetu. Z danych OZPS wynika, że 11% ogółu budżetów gmin i powiatów przeznaczonych
jest na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W 2015 rokuniemal 9% budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Z analizy sprawozdań OZPS wynika, że
w 2015 roku jst z terenu województwa podlaskiego realizowały łącznie 51 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego (o 7 mniej niż w roku 2014).
Ogólna liczba osób objęta projektami wyniosła
2.065. Analiza wykazała, że w roku 2014 liczba osób ogółem (OPS i PCPR) objętych projektami była wyższa aż o 46% w stosunku do roku
Oceny.
Współpraca samorządu z organizacjami
pozarządowymi może przybierać formę: zlecania zadań w trybie działalności pożytku publicznego, zlecania zadań w trybie zamówień
publicznych oraz zlecanie wybranych usług pomocy społecznej. Analiza danych pozyskanych
z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wskazuje że w 2015 roku 48 ośrodków pomocy społecznej i 4 powiatowe centra pomocy rodzinie
z terenu województwa podlaskiego współpracowały z organizacjami pozarządowymi. Jednostki gminne współpracowały łączniez 186
organizacjami, zaś powiatowe z 13.

WNIOSKI:
W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego zamieszkiwało łącznie 1.191.918 osób. Dane liczbowe dotyczące prognozy demograficznej informują, że w kolejnych latach nastąpi niewielki wzrost liczby mieszkańców.
Struktura demograficzna mieszkańców województwa podlaskiego charakteryzuje się niewielką przewagą kobiet
2. (51%). Największy odsetek (64%) mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 17% to - osoby do 17
r. ż. oraz 19% - emeryci.
Połowa mieszkańców województwa podlaskiego zamieszkuje w gminach miejskich , co piąta osoba mieszka
3.
w gminie miejsko–wiejskiej, zaś co trzecia osoba jest mieszkańcem wsi.
W roku Oceny w porównaniu do roku 2014 odnotowano 8% spadek liczby osób bezrobotnych. Nadal bardzo duży
4.
odsetek spośród pozostających bez pracy stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 60%.
Na terenie województwa podlaskiego w zasobach gmin spada liczba mieszkań komunalnych, natomiast wzrasta
5. liczba mieszkań socjalnych. Wśród mieszkańców województwa podlaskiego nadal istnieje zapotrzebowanie na
tego typu budownictwo, o czym świadczy liczba składanych corocznie wniosków.
Na terenie województwa podlaskiego z roku na rok rośnie liczba żłobków. W roku oceny funkcjonowało ich 64.
6. W porównaniu z poprzednim rokiem jest ich o 12 więcej, zaś w porównaniu z rokiem 2013 liczba ta wzrosła ponad
dwukrotnie.
Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcjonowało 568 przedszkoli, co oznacza wzrost liczby tego
7.
typu placówek w stosunku do lat poprzednich.
W 2015 roku na obszarze województwa podlaskiego istniały 363 świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży oraz 114
8. świetlic i klubów dla seniorów. Obserwowany jest wzrost zasobów tego typu infrastruktury. Ponadto działalność
prowadzi 10 hospicjów.
W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego pomocy i wsparcia udzielono ogółem 112.927 osobom (9,5%
9. mieszkańców województwa podlaskiego). W roku 2016 nastąpi nieznaczny wzrost liczby beneficjentów pomocy
społecznej.
Najwięcej osób, które skorzystały w 2015 roku ze wsparcia instytucji pomocy społecznej (OPS i PCPR) zamiesz10. kiwało w powiatach: hajnowskim, sokólskim i grajewskim. Najmniej beneficjentów zanotowano wśród mieszkańców miast Łomża i Białystok oraz w powiecie wysokomazowieckim.
Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego przyznały łącznie w 2015 roku świadczenia
11. 69.954 mieszkańcom, co stanowi 62% ogółu osób, którym udzielono pomocy i wsparcia. Aż 42.205 osób to beneficjenci, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej długotrwale.
W roku Oceny w ramach pomocy o charakterze pieniężnym jednostki pomocy społecznej (OPS-y i PCPR-y)
12. udzieliły łącznie wsparcia 41.713 osobom, zaś niepieniężnym – 35.517. Prognozuje się, że w roku 2016 nieznacznie wzrośnie liczba beneficjentów obu typów świadczeń.
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Jednostki pomocy społecznej przeprowadziły łącznie wywiady środowiskowe z 71.849 osobami z 48.296 rodzin
(z czego 71.443 wywiady dokonały jednostki gminne, zaś 406 powiatowe). Liczba osób w rodzinach objętych
wywiadem wyniosła 124.125. Dane prognozujące informują, że w roku 2016 liczba wywiadów nieznacznie spadnie w stosunku do roku Oceny.
Najczęstsze powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2015 r. przez OPS-y to: ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba. W przypadku PCPR-ów najczęstszym powodem udzielania wsparcia była
niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba.
W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego ośrodki pomocy społecznej objęły wsparciem w postaci usług
opiekuńczych 1.686 osób. W kolejnych latach liczba beneficjentów usług opiekuńczych wzrośnie.
Ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku skorzystało 293 beneficjentów.
Prognozy wskazują na niewielki spadek liczby beneficjentów objętych usługami tego typu.
W 2015 roku na terenie województwa podlaskiego pracą socjalną objęto 39.720 rodzin - o 5,5% rodzin mniej niż
w roku poprzednim.
Ośrodki pomocy społecznej w 2015 roku udzieliły poradnictwa specjalistycznego łącznie 5.629 rodzinom z terenu
województwa podlaskiego. Prognoza na kolejny rok wskazuje, iż zainteresowanie tą usługą będzie rosło i obejmie
ona ponad 600 rodzin więcej niż w roku Oceny.
W 2015 roku pomocą w formie interwencji kryzysowej objęto 1.937 rodzin. Prognozy dowodzą, że w roku 2016
wskaźnik usług w tym zakresie wzrośnie aż o 27% w stosunku do roku Oceny.
W roku Oceny zawarto 1.341 kontraktów socjalnych. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano znaczący
spadek wskaźnika zawartych kontraktów, bo aż o 48%.
W 2015 roku pomocy pieniężnej udzielono 29.598 beneficjentom w formie zasiłku celowego, 24.603 osobom
w postaci zasiłku okresowego oraz 6.178 osobom w postaci zasiłku stałego.
W ramach pomocy niepieniężnej w województwie podlaskim najwięcej świadczeń udzielanych jest na posiłki.
W 2015 roku zdecydowana większość świadczeń dotyczyła posiłków dla dzieci (94%) i była finansowana
w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na terenie województwa podlaskiego zdecydowanie wzrosła liczba osób, które otrzymały świadczenie z tytułu
schronienia. W roku oceny było ich aż 420, przy 168 osobach w roku 2014 (wzrost o 150%).
Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców województwa podlaskiego, którym gminy opłacają pobyt w domu
pomocy społecznej. W 2015 roku OPS-y świadczyły odpłatność za pobyt w DPS–ach dla 1.596 mieszkańców
województwa. Rosną również koszty, jakie ponoszą gminy kierując swoich mieszkańców na pobyt w DPS-ach
(z ok 27,5 mln złotych w 2014 roku do ok. 35,5 mln złotych w roku Oceny).
W 2015 roku jednostki gminne województwa podlaskiego zrealizowały łącznie 69 indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności oraz 180 indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.
W województwie podlaskim z roku na rok wzrasta liczba asystentów rodziny. W roku Oceny liczba asystentów zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej wynosiła 127 i zwiększyła się o 37% w stosunku do roku
poprzedniego, zaś w porównaniu do roku 2013 prawie się podwoiła. Asystenci w ramach wykonywania swojej
pracy udzielali w 2015 roku wsparcia 1237 rodzinom.
Na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku funkcje rodzin zastępczych pełniło 966 rodzin, w tym: 629
spokrewnione z dzieckiem, 279 zastępczych niezawodowych, 53 zastępcze zawodowe, w tym 1 specjalistyczne,
2 rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 5 rodzinnych domów dziecka. Pod opieką
w/w rodzin przebywało 1.452 dzieci.
W 2015 roku 423 pełnoletnie osoby opuściły rodzinne formy pieczy zastępczej. W związku z tym udzielono im
wsparcia na łączną kwotę 2.130.612 zł.
W województwie podlaskim funkcję koordynatora pieczy zastępczej pełniło w roku Oceny 46 osób oraz funkcjonowało 5 rodzin pomocowych.
W roku Oceny PCPR-y ze środków własnych oraz Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
udzieliły dofinansowań na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych łączną kwotę 21.852.230
zł. Rok wcześniej środki przeznaczone na ten cel były niższe o 1.156.674 zł.
Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku przyznały 45.156 rodzinom zasiłki
rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 139.884.834 zł (o 4% mniej niż w roku 2014).
W 2015 roku OPS-y przyznały łącznie mieszkańcom województwa podlaskiego 4.313 jednorazowych dodatków
z tytułu urodzenia się dziecka, w kwocie 4.313.000 zł oraz 8.874 świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, na łączną kwotę 8.874.000 zł.
W 2015 roku OPS-y przyznały 39.899 świadczeń pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 46.294.494 zł (o ponad 17,5
mln więcej niż w roku 2014). Takie duże różnice wynikają ze zmian dokonanych w ustawie o świadczeniach
rodzinnych.
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34. W roku Oceny 14.501 osób pobrało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 37.516.918 zł.
Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego w 2015 roku udzieliły 23.524 gospodarstwom
35. domowym świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zaś 10.396 gospodarstw domowych pobrało świadczenie w postaci dodatku energetycznego.
W 2015 roku ośrodki pomocy społecznej udzieliły 872 osobom świadczeń pieniężnych w ramach prac społecznie
36. użytecznych. OPS-y wydatkowały na ten cel 1.262.479 zł. Dane prognostyczne informują, iż w roku kolejnym
liczba beneficjentów, którzy zgłoszą się po takie świadczenia wzrośnie.
W roku Oceny ośrodki pomocy społecznej wypłaciły 31.553 uczniom z terenu województwa podlaskiego stypen37.
dia socjalne i zasiłki szkolne. Na ten cel wydatkowano 19.475.342 zł.
38. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało w 2015 roku 295 placówek pomocy społecznej.
W jednostkach pomocy społecznej (OPS, PCPR) na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku zatrudnionych
39. było 2.119 osób. OPS-y zatrudniały 139 kierowników, 678 pracowników socjalnych oraz 1.150 pozostałych pracowników, zaś PCPR-y 14 kierowników, 22 pracowników socjalnych i 116 pozostałych pracowników.
W 2015 roku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa zatrudnionych w cha40. rakterze pomocniczym było 105 stażystów, 136 wolontariuszy oraz 112 osób w ramach zatrudnienia subsydiowanego tj. robót publicznych czy prac interwencyjnych.
Całkowity koszt budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczony na politykę społeczną w 2015 roku
wyniósł 829.853.941 zł, z czego 605.128.791 zł stanowił budżet ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych
41. centrów pomocy rodzinie. Kwoty wydatkowane przez jst w roku 2015 były o 1% wyższe niż w roku 2014, natomiast od roku 2016 ulegną zdecydowanemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem rządowego programu
„Rodzina 500+”.
W 2015 r. na terenie województwa podlaskiego zrealizowano 51 projektów EFS. Łączna kwota realizacji projek42. tów to 6.710.229 zł a liczba osób objętych projektami to 2.065. Zarówno wydatkowana kwota jak i liczba osób
w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się dwukrotnie.
W roku Oceny 53 jednostki samorządu terytorialnego realizowały projekty ogłaszane przez Ministerstwo Pracy
43.
i Polityki Społecznej (liczba beneficjentów to 46.995).
W roku 2015 projekty osłonowe objęły łącznie 21.935 osób i były realizowane w 45 jednostkach pomocy społecz44. nej z terenu województwa podlaskiego, w tym: w 43 OPS-ach (21.788 beneficjentów) oraz w 2 PCPR-ach (147
beneficjentów).
W roku Oceny jednostki gminne zlecały w trybie działalności pożytku publicznego 182 zadania organizacjom
pozarządowym, podpisały 277 umów, a wartość przekazanych środków ogółem wyniosła 20.821.864 zł. Powia45.
towe centra pomocy rodzinie zlecały zadania w trybie działalności pożytku publicznego 9 organizacjom pozarządowym. Ogółem podpisano 10 umów, na łączną kwotę 2.060.302 zł.
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Aktywne i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym
Mając na uwadze tendencje demograficzne oraz potrzeby mieszkańców istnieje konieczność utrzymania oraz
rozwijania istniejącej infrastruktury budownictwa socjalnego, poprzez dostosowanie zasobów do rosnących
potrzeb mieszkańców.
W dalszym ciągu należy rozwijać infrastrukturę w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, poprzez
zwiększenie liczby miejsc w już istniejących oraz tworzenie nowych placówek, jak również tworzenie przyjaznych warunków do powstawania żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3.
Wskazane jest zmniejszenie liczby rodzin wykazujących bezradność opiekuńczo-wychowawczą poprzez rozwój
asystentury rodzinnej i pieczy zastępczej.
Podejmowanie dalszych działań w kierunku profesjonalizacji kadry pomocy społecznej poprzez podnoszenie
wykształcenia, udział w kursach, szkoleniach, a także umożliwienie pracownikom socjalnym udziału w superwizji celem zapewnienia wysokiej jakości pomocy świadczonej na rzecz osób i rodzin wykazujących trudności
w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym.
Rozwój i intensyfikacja działań nakierowanych na aktywizację klientów (reintegrację społeczną i zawodową
osób nieaktywnych zawodowo i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym poprzez kierowanie do
udziału w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w zakresie świadczenia pomocy o charakterze niepieniężnym np. usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – rozwijanie
środowiskowych form wsparcia. Zapewnienie środków na zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym.
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Rozwijanie świadczeń pracy socjalnej na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem, a także w kierunku życiowego usamodzielnienia, z wykorzystaniem narzędzi w postaci kontraktu
socjalnego, projektu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i innych programów.
Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych celem spełnienia przez gminy wymogów wynikających
z ustawy o pomocy społecznej.
Polepszenie warunków infrastruktury lokalowej i technicznej oraz przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynkach instytucji pomocy społecznej na terenie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.
Zintensyfikowanie działań oraz zwiększenie mobilności zespołów interdyscyplinarnych, inicjowanie działań
w środowisku z uwzględnieniem działań interwencyjnych związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Rozwijanie poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych wkluczeniem społecznym, ułatwiającego przezwyciężanie trudności i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne przeznaczone w szczególności dla osób samotnych,
które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz dla osób, które wymagają
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz systematyczne zwiększanie środków własnych gminy przeznaczanych na ten cel.
Zapewnienie wsparcia osobom starszym i potrzebującym, poprzez dostosowanie warunków do zaspokojenia
potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych m. in. poprzez tworzenie klubów integracji społecznej, klubów
seniora, centrów integracji społecznej, centrów pomocy osobom niepełnosprawnym itp.)
Wygospodarowanie środków na współfinansowanie pobytu dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców województwa podlaskiego poprzez zwiększenie dostępu
do usług medycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych, socjalnych itp.
Bieżące reagowanie na nowe problemy społeczne oraz dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb
indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod i narzędzi.
Prowadzenie badań i analiz obszarów problemowych i dotychczas niezdiagnozowanych celem dostosowania
udzielanej pomocy społecznej do faktycznych potrzeb.
Lobbowanie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, w tym poprzez wykorzystanie klauzul społecznych.

Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku:
Krystyna Bobrowska - Dąbrowska – kierownik
Anna Golubiewska - Dziadel
Monika Brzozowska
Monika Karolak
Elżbieta Królewska
Krzysztof Popławski
Marta Sasińska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
www.rops-bialystok.pl
e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel. 85 744 72 72, fax: 85 744 71 37

