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Szanowni Państwo!

 Z ogromną przyjemnością przedstawiamy kolejny numer kwartal-
nika „Podlaski Przegląd Społeczny”. Aktualny biuletyn zawiera artykuły 
dotyczące bieżących działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku.

 W pierwszym artykule znajdziecie Państwo informacje na temat 
XIII Podlaskich Dni Rodziny, tegoroczna edycja odbywała się pod ha-
słem „Obierz kurs na rodzinę”. Przedsięwzięcie nawoływało do zwrócenia 
szczególnej uwagi na rodzinę, która okazuje wsparcie, zrozumienie, anga-
żuje się, poświęca nam czas i uwagę . 

 W kwartalniku przedstawiamy również relacje z wręczenia Dyplo-
mów uzyskania I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownika Socjalne-
go. Dyplomy wręczał Pan Mieczysław Baszko – Marszałek Województwa 
Podlaskiego oraz Pan Marian Szamatowicz – Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego.

 Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartalnika 
są pracownicy Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku.

Życzymy miłej lektury!
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XIII PODLASKIE DNI RODZINY 2015

Krzysztof Popławski – referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

W dniach 1 maja – 31 sierpnia 2015 zorganizo-
wano XIII Podlaskie Dni Rodziny. Tegoroczna 
edycja odbywała się pod hasłem „Obierz kurs 
na rodzinę”, które nawoływało do zwrócenia 
szczególnej uwagi na rodzinę, która okazuje 
wsparcie i zrozumienie, angażuje się, poświę-
ca czas i uwagę, mądrze wychowuje oraz po-
maga w dokonywaniu właściwych wyborów 
życiowych. W coroczne przedsięwzięcie or-
ganizowane przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku włączyło się 
wiele samorządów lokalnych, organizacji po-
zarządowych, szkół oraz instytucji administra-
cji rządowej województwa. Liczne imprezy  
i wydarzenia organizowane w ramach XIII 
Podlaskich Dni Rodziny miały na celu promo-
wanie rodziny jako kolebki najważniejszych 
wartości takich jak: miłość, szacunek, zaufanie 
oraz umacnianie więzi w rodzinach poprzez 
przedsięwzięcia edukacyjne, profilaktyczne 
i rekreacyjne. Inicjatywa została objęta Hono-
rowymi Patronatami: Wojewody Podlaskiego 
i Marszałka Województwa Podlaskiego.

W tegorocznej edycji odbyło się ponad 150 
różnego rodzaju imprez, które odbyły się na te-
renie całego województwa podlaskiego. Wzię-
ło w nich udział ponad 5 tysięcy uczestników. 
W ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny zorga-
nizowano min.:

• przeglądy, konkursy i warsztaty w przed-
szkolach i szkołach, 

• festyny i pikniki rodzinne,
• dni otwarte w różnego rodzaju placów-

kach zajmujących się wspieraniem rodzi-
ny

W dniu 18 maja 2015 r. w Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku w ramach porozumienia zawar-
tego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku a Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku – zorganizowano Se-
minarium pn.: „Szacunek i odpowiedzialność 
jako ważny element wychowania dziecka”. 
Wzięli w nim udział nauczyciele oraz dyrekto-
rzy szkół podstawowych i gimnazjów z Białe-
gostoku i okolic. Głównym punktem spotkania 

Festyn rodzinny w Szudziałowie

Seminarium „Szacunek i odpowiedzialność jako ważny ele-
ment wychowania dziecka” – Pani  dr Katarzyna Szorc - Wy-
dział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w  Białymstoku
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było wystąpienie dr Katarzyny Szorc z Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
w Białymstoku, które w ciekawy sposób zo-
brazowało temat seminarium, wyjaśniając jak 
istotne w trudnym procesie wychowania dziec-
ka są takie aspekty jak szacunek, odpowiedzial-
ność czy zrozumienie.

W ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku zorganizował dwa festyny rodzinne: 
31 maja w Suchowoli oraz 23 sierpnia w Szu-
działowie. Imprezy odbyły się we współpracy 
z lokalnymi samorządami. Pierwszy z nich od-
był się z okazji Dnia Dziecka. Przy słonecznej 
pogodzie całe rodziny mogły spędzić niedzielne 
popołudnie biorąc udział w licznych atrakcjach 
przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych takich jak: wystawa sprzętu rolnicze-
go, degustacje zdrowej żywności, występy mu-
zyczne oraz dmuchane zabawki i trampoliny. 

Drugi festyn odbył się z okazji corocznego 
„Jarmarku na Bartłomieja”. Podczas imprezy 
zorganizowane zostały występy artystyczne, 
rodzinne konkursy i zabawy oraz zawody spor-
towe. Straż Graniczna z Szudziałowa zorga-
nizowała pokaz sprzętu, zaś na swoim stoisku 
zaprezentował się Wydział Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Całe 
rodziny mogły korzystać z przygotowanych 
dla nich zabaw, animacji oraz urządzeń rekre-
acyjnych (dmuchanych zjeżdżalni, eurobungee, 
ścianki wspinaczkowej, basenu z piłeczkami).

28 sierpnia 2015 r. młodzi podopieczni Sto-
warzyszenia Droga w Białymstoku otrzyma-
li wyprawki szkolne, które zostały zakupione 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku. Działanie zostało zrealizowane 
w ramach porozumienia zawartego pomiędzy 

obiema instytucjami w ramach realizacji dzia-
łań związanych z XIII Podlaskimi Dniami Ro-
dziny. Plecaki wraz artykułami szkolnymi zo-
stały rozdysponowane wśród dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych z województwa podlaskiego.

Festyn rodzinny w Szudziałowie

Festyn rodzinny w Suchowoli

Wyprawki szkolne przekazane przez Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Białymstoku dla podopiecznych Stowarzy-
szenia Droga
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UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW 
UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI 
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

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

W dniu 28 września 2015 r. przed rozpoczęciem 
XIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
odbyło się wręczenie Dyplomów uzyskania 
I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik 
Socjalny. Dyplomy odebrało 29 pracowników 
socjalnych, którzy przystąpili i zaliczyli eg-
zamin wynikiem pozytywnym w dniu 9 maja 
2015 r., przed Regionalną Komisją Egzamina-
cyjną w Białymstoku. Dyplomy wręczał Pan 
Mieczysław Baszko Marszałek Województwa 
Podlaskiego i Pan Marian Szamatowicz Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Podlaskie-
go.

Kurs specjalistyczny „Pracownik socjalny 
I stopnia” odbył się w terminie 21.06.2014 r. 
– 01.02.2015 r. w ramach projektu systemowe-
go Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlep-
szy – szkolenia oraz specjalistyczne doradz-
two dla kadr instytucji pomocy społecznej”. 

Powyższy kurs przeprowadzili wykładow-
cy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku. Wykonawca usługi został 
wyłoniony w ramach postępowania przetar-
gowego pn. „Zorganizowania i przeprowa-
dzeniu kursu „Pracownik socjalny I stopnia”. 

Wręczenie Dyplomów uzyskania I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny przez Marszałka Województwa  Podlaskiego 
Mieczysława Kazimierza Baszko
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Do udziału w kursie zgłosiło się 30 osób 
i wszystkie ukończyły go z wynikiem pozy-
tywnym. 

Sylwetka pracownika socjalnego i jego rola 
zawodowa zmieniały się w zależności od po-
trzeb jednostki, grup czy całych społeczności. 
Poprzez rozbudowany i ciągle doskonalony 
system kształcenia przeszedł on drogę szere-
gu zmian i ulepszeń, aby w czasach współcze-
snych mógł być postrzegany jako profesjona-
lista nastawiony przede wszystkim na pomoc 
ludziom potrzebującym poprzez działanie na 
rzecz zarówno pojedynczego człowieka, jak 
i całej społeczności lokalnej. Szukanie opty-
malnego modelu kształcenia jest zadaniem 
wszystkich podmiotów kształcących pracow-
ników socjalnych.

W literaturze przedmiotu wymienia się naj-
częściej jego role jako opiekuna osób w po-
trzebie i organizatora pomocy, specjalisty od 
udzielania porad i koordynatora współpracy 

z organizacjami, które odpowiadają za organi-
zowanie pomocy społecznej. 

Pracownik socjalny jest osobą, której podsta-
wowym zadaniem jest działalność na rzecz 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji ro-
dzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej 
lub mieszkaniowej

Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licz-
nymi zagrożeniami nie tylko na podłożu ob-
ciążeń psychicznych, ale również niebezpie-
czeństw takich jak: agresja i zaburzenia psy-
chiczne klientów jak również ich stan zdrowia 
i nosicielstwo chorób zakaźnych. Dlatego jest 
to zajęcie dla osób zdecydowanych i energicz-
nych, które potrafią dostosować swoje zacho-
wanie do środowiska z jakim w danej chwili 
pracują. Jest to zawód dla osób lubiących pracę 
z ludźmi, chcących pomagać innym, chociaż 
równocześnie zajęcie to wymaga dużego sa-
mozaparcia i zdecydowania.

Wręczenie Dyplomów uzyskania I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny przez Marszałka Województwa  Podlaskiego 
Mieczysława Kazimierza Baszko
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WARSZTATY  
PT „ ELEMENTY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO 

W PRACY ASYSTENTA RODZINY” 

Krzysztof Popławski – referent 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Dialog motywujący to specyficzna metoda wy-
zwalania i wzmacniania motywacji, stosowa-
na w pracy z osobami mało zmotywowanymi. 
Zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, 
kiedy klient/pacjent/podopieczny wewnętrznie 
angażuje się w proces zmian. Według twórców 
dialogu motywujący W. Millera i S. Rollnic-
ka jest to oparty na współpracy, zorientowany 
na cel sposób komunikowania się, zwracają-
cy szczególną uwagę na język zmiany. Ma on 
w zamierzeniu umocnić osobistą motywację 
i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego 
celu przez wydobycie i zbadanie u osoby jej 
własnych powodów do zmiany w atmosferze 
akceptacji i troski1 .

Obecnie metoda ta znajduje zastosowanie 
w motywowaniu osób z problemami w zakresie 
szeroko rozumianych problemów zdrowotnych 
i społecznych. Jest przydatna do działań z róż-
nymi grupami osób np. uzależnionymi, zmaga-
jącymi się z problemami chorób przewlekłych, 
z osobami wykluczonymi z rynku pracy i mar-
ginalizowanymi społecznie.

Dialog motywujący opiera się na czterech 
głównych filarach, które składają się na filozo-
fię tej metody pracy (tzw. „duch” dialogu mo-
tywującego): 

Partnerstwie – równa relacja, współpraca, ra-
czej odkrywanie, badanie niż upominanie oraz 
zainteresowanie i wsparcie, zamiast perswazji 
i sporu, unikanie pułapki bycia ekspertem.

Akceptacji – całkowita akceptacja osoby, co 
nie jest jednoznaczne z poparciem dla zacho-
wania .

Współczuciu – aktywne wspieranie, działanie 
dla czyjegoś dobra, okazywanie troski, odpo-
wiedź na potrzeby innej osoby.

1  Miller & Rollnick, Dialog motywujący, WUJ 2014

Warsztaty „Elementy dialogu motywującego w pracy asystenta 
rodziny”- Pani Katarzyna Kaszek- Idźkowska z Ośrodka Profi-
laktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap” w Białym-
stoku
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Wydobywaniu – odkrywanie zasobów, moc-
nych stron, zamiast skupienia na deficytach 
i brakach, aby „naprawić” klienta.

Dialog motywacyjny posiada także cztery 
główne założenia, które brzmią następująco:

• Człowiek ma potrzebę spójności, gdy 
jego zachowania nie są zgodne z jego 
wartościami, powstaje dysonans

• Człowiek posiada zdolność formułowa-
nia własnego planu

• Człowiek reaguje oporem na odebranie 
swobody

• Człowiek najchętniej przyznaje rację ar-
gumentom które sam wypowiada

W dniach 15 lipca oraz 7 i 8 września 2015 roku 
w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty 
skierowane do asystentów rodziny z terenu wo-
jewództwa podlaskiego pn. „Elementy dialogu 

motywującego w pracy asystenta rodziny”. 
Spotkania zostały zorganizowane w związku 
z dużym zainteresowaniem tematyką związaną 
z dialogiem motywującym. W zajęciach udział 
wzięło łącznie 43 asystentów rodziny. Prowa-
dzącą warsztaty była Pani Katarzyna Kaszek-
-Idźkowska z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla 
Młodzieży i Dorosłych „Etap” w Białymstoku. 

Uczestnicy mieli okazję nabyć wiedzę z zakre-
su przedmiotowej tematyki spotkania oraz po-
znania własnych mocnych stron i zasobów na 
których opiera się dialog motywujący w kon-
tekście pracy z trudnym odbiorcą. Pomagały 
w tym mini-wykłady jak i ćwiczenia indywi-
dualne oraz grupowe, dzięki którym asystenci 
rodziny trenowali poszczególne umiejętności 
w motywowaniu do zmiany. Bardzo ważnym 
i cennym aspektem spotkania była wspólna 
wymiana poglądów i doświadczeń zbieranych 
w trakcie swojej pracy jako asystent rodziny.

Warsztaty  „Elementy dialogu motywującego w pracy asystenta rodziny”
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CYKL SEMINARIÓW  
PN. „PRZEMOC WOBEC OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH”

Marta Sasińska – pomoc administracyjna
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Przemoc domowa jest problemem powszech-
nym i może pojawić się w każdej rodzinie, bez 
względu na status społeczny czy poziom wy-
kształcenia. Jedną z kategorii osób w szczegól-
ności narażonych na przemoc, są osoby starsze 
i niepełnosprawne. Często bywa, że przemoc 
w rodzinie wobec osób starszych i niepełno-
sprawnych jest bardzo trudna do zdiagnozowa-
nia. Przyczyn tego problemu można doszukiwać 
się wielu, m.in. jest ukrywana gdyż sprawcami 
przemocy często są osoby najbliższe, opieku-
nowie, co powoduje, że osoby starsze i niepeł-
nosprawne obawiają się pozostania bez opieki 
czy trafienia do domu pomocy społecznej, boją 
się gwałtownych zmian, niejednokrotnie żyją 
w przeświadczeniu, że taki jest ich los. Dlatego 
bywa, że wolą funkcjonować jako ofiary prze-
mocy niż zmienić swoje życie. Przemoc wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych może prze-
bierać różne formy, w szczególności.: 

• krzywdzenie fizyczne: polega na zadawa-
niu bólu fizycznego, powodowaniu obra-
żeń poprzez: bicie, szarpanie, popycha-
nie, krępowanie ruchów,

• krzywdzenie psychiczne oraz emocjo-
nalne to np.: obrażanie, wyzywanie, gro-
żenie, wyśmiewanie, ograniczenie swo-
body oraz decyzyjności ofiary, czy też 
wzbudzanie w niej strachu, 

• wykorzystywanie finansowe, materialne 
– polega na bezprawnym wykorzysty-
waniu dóbr oraz zasobów ofiary, zmu-
szanie do przekazywania oszczędności, 
pozbawianie emerytury itp.,

• zaniedbanie – brak zapewnienia odpo-
wiedniej opieki osobie zależnej, nie za-
spokajanie jej podstawowych potrzeb 
fizycznych, medycznych oraz psychicz-
nych. 

Czynnikami, które mogą przyczyniać się do 
powstawania przemocy wobec osób starszych 
i niepełnosprawnych, tzw. czynnikami ryzyka 
mogą być:

Seminarium „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych i star-
szych” – Błażej Gawroński – trener
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• zależność fizyczna, psychiczna czy finan-
sowa od sprawcy przemocy – uniemoż-
liwia osobie zdolność do samodzielnego 
funkcjonowania,

• zły stan zdrowia oraz niepełnosprawność 
zarówno fizyczna jak i intelektualna- re-
dukuje zdolność osoby do szukania po-
mocy,

• wspólne zamieszkiwanie – pojawia się 
wtedy więcej możliwości powstawania 
się konfliktów i napięć,

• izolacja społeczna, osoby starsze oraz 
niepełnosprawne niejednokrotnie unikają 

kontaktów z otoczeniem, co zmniejsza 
szanse na wykrycie przemocy,

•  uzależnienie opiekuna od środków psy-
choaktywnych,

• ageizm, wykluczenie społeczne ze wzglę-
du na wiek jest dodatkowym czynnikiem 
sprzyjającym powstawaniu przemocy 
wobec osób starszych. 

Wielokierunkowa pomoc potrzebującej ro-
dzinie, w tym także rozpoznawanie przemocy 
w rodzinie oraz przeciwdziałanie jej należy do 
obowiązków pracowników pomocy społecznej, 
przed którymi nieustannie pojawiają się nowe 
wyzwania. W związku z tym Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Białymstoku zorga-
nizował cykl seminariów dotyczących przemo-
cy wobec osób starszych i niepełnosprawnych 
kierowanych do kadry jednostek pomocy spo-
łecznej z terenu województwa podlaskiego, 
w dniach:

• 26.06 2015 r, dla powiatu łomżyńskiego 
i zambrowskiego

• 03.07.2015 r. dla powiatu suwalskiego 
i sejneńskiego

• 31.07 .2015 r. dla powiatu białostockiego 
• 10.09.2015 r. dla powiatu monieckiego, 

grajewskiego, kolneńskiego
• 11.09.2015 r. dla powiatu bielskiego, au-

gustowskiego, sokólskiego
• 02.10.2015 r. dla powiatu siemiatyckiego 

i wysokomazowieckiego

Celem seminarium było podniesienie kompe-
tencji pracowników pomocy społecznej w ob-
szarze przemocy w rodzinie.

Tematem spotkań była przemoc wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych, a w szczególno-
ści.: prawo a przemoc w rodzinie; osoby niepeł-
nosprawne i starsze jako kategoria osób szcze-
gólnie narażonych na przemoc; rola i zadania 
przedstawicieli służb i instytucji w procesie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prawne 
aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– ochrona osób starszych i niepełnosprawnych; 
praca na casusach, na zakończenie uczestnicy 
mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych 
udzielanych przez trenera. 

Seminarium „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych i star-
szych” –Błażej Gawroński –trener
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KONFERENCJA PN. „PRZEMOC 
A UZALEŻNIENIA”

Elżbieta Królewska – Inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Przemoc, jak i różnego rodzaju uzależnienia 
tworzą obecnie fundamentalne źródła zagrożeń 
zdrowia psychicznego. Jej negatywny wpływ 
rozszerza się na wiele innych problemów, po-
czynając od cierpienia przez różne zaburzenia 
zdrowia, ryzyko uzależnień, ryzyko dalsze-
go stosowania przemocy, problem ten nabiera 
szczególnej wagi. Powiązania między przemo-
cą a uzależnieniami i zaburzeniami zdrowia 
psychicznego są bardzo wyraźne, a miara pro-
blemu duża. 

Wychodząc naprzeciw tym problemom Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Białymstoku we współpracy z Podlaskim 
Urzędem Wojewódzkim zorganizował konfe-
rencję pn. „Przemoc a uzależnienia”, na której 
swoje wykłady wygłosili: Tomasz Majewski - 
Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie członek Centrum Terapii 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Sto-
warzyszenia „Niebieska Linia, Joanna Bana-
siuk - Doktor nauk prawnych, Elżbieta Powi-
chrowska – certyfikowany specjalista terapii 
uzależnień, Dyrektor ETAP-u Ośrodka Pro-
filaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych 
w Białymstoku, Katarzyna – Kaszek – Idźkow-
ska – certyfikowany terapeuta uzależnień, spe-
cjalista dialogu motywacyjnego. Zagadnienia 
konferencji, jak sam jej tytuł skupiały się na 
wieloaspektowości zarówno pierwszego, jak 
i drugiego problemu. Prócz wskazania prawi-
dłowej interpretacji definicji przemocy, Pan To-
masz Majewski dyskutując z zebranymi w sali 
beneficjentami przedstawił problemy, z jakimi 
spotykają się specjaliści pracujący z osobami 
dotkniętymi przemocą. Dodatkowo omówił 
trudne przypadki spraw i pokazał różne sposo-
by ich rozwiązania.

Dr Joanna Banasiuk w swoim wykładzie pt. 
„Konsekwencje ratyfikacji Konwencji RE 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej”, podjęła trudny 
temat rozważenia zasadności przyjęcia Kon-
wencji. Ma ona realizować trzy główne cele: 
zapobieganie przemocy wobec kobiet, chro-
nienie ofiar przemocy oraz ściganie spraw-
ców przemocy. Dokument ten, jak wskazała 
dr Banasiuk sytuuje je w kontrowersyjnym 
kontekście, który nacisk kładzie na założenie, 
że przemoc zdeterminowana jest przez struk-
turę społeczną i stanowić ma efekt nierów-
nych stosunków władzy pomiędzy kobietami 
a mężczyznami, warunkowanymi na przestrze-
ni wieków, poprzez przypisywanie kobietom 
i mężczyznom specyficznych ról społecznych. 
Konwencja zatem „ nie wyeliminuje przemocy 
wobec kobiet. Może wręcz doprowadzić do jej 
eskalacji, ponieważ upatruje źródeł przemocy 
nie tam, gdzie należy. Twierdzi, że kobiety są 
bite, bo są kobietami i podejmują się pełnienia 
kobiecych ról”. 

Kolejny wykład rozpoczął drugą cześć kon-
ferencji poświęconą problemowi uzależ-
nień. Pani Elżbieta Powichrowska przed-
stawiła obraz „Współczesnego środowiska 
szkolnego w dobie nowo pojawiających się 
uzależnień”. Nie skupiając się na żadnej  
z konkretnych używek wskazywała na najistot-
niejsze, holistyczne elementy terapii młodzieży 
podkreślając, iż jednym z czynników tkwią-
cych w sytuacji sięgania młodzieży po używki 
jest sytuacja domowa. Dzieciom brakuje zro-
zumienia, uwagi a przede wszystkim poczucia 
bezpieczeństwa ze strony rodziców. W sytuacji 
zaspokojonych potrzeb emocjonalnych istnie-
je mniejsze prawdopodobieństwo, iż dziecko 
ulegnie presji grupy, bądź będzie poszukiwało 
ucieczki od przytłaczającej rzeczywistości wła-
śnie w narkotykach. 

Dialog Motywujący to nowoczesna metoda 
pracy z trudnym klientem. Oparta jest na po-
dejściu humanistycznym, terapii systemowej, 
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terapii poznawczo-behawioralnej, psycho-
logii inspiracji i psychologii motywacji, 
o czym mówiła Pani Katarzyna Idźkowska 
– Kaszek. Wskazała również na podstawo-
we elementy metody takie jak: cztery procesy  
w dialogu motywującym: angażowanie, ukie-
runkowywanie, wywoływanie, planowanie, jak 
również główne zasady dialogu motywującego: 

wyrażanie empatii, wspieranie poczucia wła-
snej sprawczości, rozwijanie rozbieżności, po-
dążanie za oporem. 

Beneficjentami wydarzenia byli: pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy, na-
uczyciele szkół różnego szczebla, przedstawi-
ciele kuratorium oświaty, policjanci, kuratorzy. 

Konferencja pn „Przemoc a uzależnienia”
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WOJEWÓDZKA SPOŁECZNA RADA  
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aneta Filipowicz – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

W dniu 16 września 2015 r. odbyło się ostat-
nie posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, któ-
ra powołana została Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Podlaskiego w 2011 r. i uzupeł-
niona 2015 r. Kadencja Wojewódzkiej Rady  
trwa cztery lata. Składa się na nią 7 osób powo-
ływanych spośród przedstawicieli działających 
na terenie województwa organizacji pozarządo-
wych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody 
i jednostek samorządu terytorialnego. Woje-
wódzka Rada jest organem opiniodawczo – do-
radczym, do zadań którego należą:

1 . inspirowanie przedsięwzięć zmierzających 
do:
• integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,
• realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2 . opiniowanie projektów wojewódzkich pro-
gramów działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych;

3. ocena realizacji programów;
4 . opiniowanie projektów uchwał i progra-

mów przyjmowanych przez sejmik woje-
wództwa pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych.

Celem spotkania było podsumowanie pra-
cy Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w kadencji w latach 
2011-2015. Posiedzenie zakończono wręcze-
niem podziękowań za inspirowanie przedsię-
wzięć zmierzających do integracji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz opi-
niowanie projektów wojewódzkich programów 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ra-
mach pełnionych funkcji.

W skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 
w latach 2011 – 2015 wchodzili:

1 . Tadeusz Modest Zarębski  - przedstawiciel 
organizacji pozarządowej,

2 . Danuta Maria Roszkowska – przedstawi-
ciel organizacji pozarządowej,Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnospraw-

nych
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3. Elżbieta Katarzyna Kujawa – przedstawi-
ciel organizacji pozarządowej,

4 . Marek Janusz Liberadzki – przedstawiciel 
Wojewody,

5 . Krzysztof Ryszard Kozicki – przedstawi-
ciel samorządu terytorialnego,

6 . Jolanta Świderska – przedstawiciel organi-
zacji pozarządowej,

7. Zenon Chwieśko – przedstawiciel organi-
zacji pozarządowej.

W marcu 2015 r. Wojewódzka Rada została 
uzupełniona o :

1 . Małgorzatę Beatę Czerniawską – przedsta-
wiciela Wojewody,

2 . Jana Kalinowskiego – przedstawiciela or-
ganizacji pozarządowej.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku dziękuje członkom Woje-
wódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych za okazanie inicjatywy, 
życzliwość oraz pracę społeczną na rzecz 
osób niepełnosprawnych.
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STAN EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – NA 

PODSTAWIE MONITORINGU „WIELOLETNIEGO 
PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII 

SPOŁECZNEJ” ZA ROK 2014

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

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Zarządowi Wo-
jewództwa Podlaskiego został przedstawiony 
Monitoring „Wieloletniego Programu Roz-
woju Ekonomii Społecznej w Województwie 
Podlaskim na lata 2013 – 2020” za rok 2014 
opracowany przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku. W związku 
z powyższym chcielibyśmy przedstawić Pań-
stwu podsumowanie oraz wnioski z niniejszego 
raportu oraz przypomnieć czym tak naprawdę 
jest ekonomia społeczna i jakie kategorie pod-
miotów ekonomii społecznej występują w Pol-
sce. Zawarliśmy również informacje na temat 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Dokumentem, który reguluje sprawy związane 
z kwestiami związanymi z ekonomią społeczną 
jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej, który został przyjęty uchwałą nr 164 
Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku. 
Program definiuje ekonomię społeczną jako 
sferę aktywności obywatelskiej, która poprzez 
działalność ekonomiczną i działalność pożytku 
publicznego służy: integracji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych marginalizacją spo-
łeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu 
usług społecznych użyteczności publicznej (na 
rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokal-
nemu.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej wyodrębnia pięć grup podmiotów ekonomii 
społecznej. Są to:

1. przedsiębiorstwa społeczne - będące fun-
damentem ekonomii społecznej. Posiadają 

cechy wspólne dla podmiotów z pozostałych 
grup, ale charakteryzują się tym, że: 
• są to podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, wyodrębnione pod wzglę-
dem organizacyjnym i rachunkowym; 

• celem działalności gospodarczej jest inte-
gracja społeczna i zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym (w tym 
przypadku wymagane jest zatrudnienie co 
najmniej 50% osób pochodzących z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub 30% niepełnosprawnych o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności) lub świadczenie usług spo-
łecznych użyteczności publicznej, przy 
jednoczesnej realizacji celów prozatrud-
nieniowych (zatrudnienie min. 20% osób  
z określonych grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym); 

• nie rozdzielają zysku lub nadwyżki bilan-
sowej pomiędzy udziałowców, ale prze-
znaczają go na wzmocnienie potencjału 
przedsiębiorstwa jako kapitał niepodziel-
ny oraz w określonej części na reintegra-
cję zawodową i społeczną (w przypadku 
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnie-
niowym) lub na działalność pożytku pu-
blicznego prowadzoną na rzecz społecz-
ności lokalnej, w której działa przedsię-
biorstwo; 

• są zarządzane na zasadach demokratycz-
nych lub co najmniej konsultacyjno-dorad-
czych z udziałem pracowników i innych 
interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry 
zarządzającej są ograniczone limitami.
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2. podmioty reintegracyjne - służące reinte-
gracji społecznej i zawodowej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady 
aktywności zawodowej, warsztaty terapii 
zajęciowej, centra integracji społecznej, klu-
by integracji społecznej; formy te nie będą 
w żadnym przypadku przedsiębiorstwami 
społecznymi, ale mogą przygotowywać do 
prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym lub być prowadzone jako usługa 
na rzecz społeczności lokalnej przez przed-
siębiorstwa społeczne.

3. podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego, które prowadzą działalność 
ekonomiczną i zatrudniają pracowników, 
choć ich aktywność nie jest oparta na ryzy-
ku ekonomicznym. Są to organizacje poza-
rządowe prowadzące działalność odpłatną  
i nieodpłatną pożytku publicznego; pod-
mioty te mogą stać się przedsiębiorstwami 
społecznymi, o ile podejmą działalność go-
spodarczą w pewnym zakresie, podejmując 
również zobowiązania statutowe odnośnie 
do dystrybucji zysku.

4. podmioty sfery gospodarczej, które two-
rzone były jednak w związku z realizacją 
celu społecznego bądź dla których leżący 
we wspólnym interesie cel społeczny jest 
racją bytu działalności komercyjnej. Są to 
podmioty, które nie posiadają wszystkich 
cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę 
tę można podzielić na cztery podgrupy:
• Zakłady Aktywności Zawodowej1;

1 Umieszczenie Zakładów Aktywności Zawodowej w dwóch 
kategoriach (podmioty reintegracyjne i sfera gospodarcza) 
wynika z ich hybrydowego charakteru, uznanego Decyzją 
KE K(2007)3050 z dnia 27 czerwca 2007 r. i mającego umo-
cowanie zarówno w polskim [(art. 29 oraz art. 68c ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); ustawa z dnia 
29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1475, z późn zm.); art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.); rozporządze-
nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 
r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 
850)], jaki europejskim prawodawstwie (np. Declaration on 
the rights of disabled persons, pkt 7.).

• organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą, z której zyski 
wspierają realizację celów statutowych; 

• spółdzielnie, których celem jest zatrud-
nienie;

• pozostałe spółdzielnie o charakterze kon-
sumenckim i wzajemnościowym.

5. inicjatywy o charakterze nieformalnym 
– są osobną grupą, należą do nich m.in. 
rodzący się ruch kooperatyw spożywców, 
które funkcjonują w Białymstoku (dwie), 
Gdańsku, Krakowie (dwie), Lublinie, Łodzi, 
Poznaniu, Warszawie (dwie) oraz Wrocła-
wiu, inne przedsięwzięcia działające w sfe-
rze wzajemnościowej, „ekonomii współ-
dzielonej” oraz różnorakie ruchy miejskie, 
lokatorskie i sąsiedzkie. Podobnie ma się 
sytuacja z ruchem spółdzielni uczniowskich, 
których w 2011 r. w całym kraju było ok. 
5 tys. Mimo że formalnie nie są organizacja-
mi, mogą one stanowić, istotną bazę rozwo-
ju ekonomii społecznej.

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzed-
nich prowadziły działalność trzy Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w: Białymsto-
ku, Łomży i Suwałkach. Głównymi zadaniami 
Ośrodków było wspieranie podmiotów ekono-
mii społecznej oraz osób fizycznych zaintereso-
wanych założeniem przedsiębiorstwa społecz-
nego. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
były głównymi instytucjami, dzięki którym po-
wstawały nowe podmioty ekonomii społecznej, 
w tym spółdzielnie socjalne. Ich działalność 
w głównej mierze polegała na wspieraniu pod-
miotów ekonomii społecznej zarówno w kwe-
stii finansowej jak i merytorycznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bia-
łymstoku prowadzony był przez Stowarzysze-
nie Europartner Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Bielsku Podlaskim i w Bia-
łymstoku, Europejską Fundacją Odnowy i Roz-
woju Terytorialnego a także Fundacją Biznes 
i Prawo. OWES swoim działaniem obejmo-
wał miasto Białystok oraz powiaty: białostoc-
ki, siemiatycki, hajnowski i bielski. W wyniku 
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przeprowadzonego badania stwierdzono, że 
OWES wysłał 20 newsletterów, zorganizował 
10 spotkań, konferencji lub innych wydarzeń 
o charakterze informacyjno - edukacyjnym, 
w którym uczestniczyło łącznie 270 osób. Ob-
jął działaniami z obszaru ekonomii społecznej 
50 samorządów terytorialnych, 40 przedsię-
biorstw prywatnych oraz 140 organizacji poza-
rządowych, z których 6 z nich rozpoczęło dzia-
łalność gospodarczą. Dzięki wsparciu OWES 
powstało 20 nowych podmiotów ekonomii spo-
łecznej - 12 spółdzielni socjalnych oraz 8 or-
ganizacji pozarządowych. W spółdzielniach 
socjalnych zostało zatrudnionych 57 osób. Do-
datkowo 80 pomiotów z otoczenia ekonomii 
społecznej otrzymało informacje dotyczące re-
gulacji prawnych. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Su-
wałkach funkcjonował dzięki współpracy na-
stępujących organizacji: Agencji Rozwoju Re-
gionalnego ARESS.A. w Suwałkach - lidera 
projektu, oraz partnerom-Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT, Stowarzyszeniu Euro-
region Niemen, Fundacji Rozwoju Przedsię-
biorczości. OWES swoimi działaniami obej-
mował obszar miasta Suwałki oraz powiaty: 
suwalski, augustowski, sejneński i sokólski. 
W 2014 roku zorganizował 5 spotkań podczas 
których 1532 osobom udzielono informacji 
dotyczących ekonomii społecznej. Wsparciem 
objęto 40 organizacji pozarządowych oraz 5 sa-
morządów terytorialnych. OWES w Suwałkach 
nie zajmował się wysyłaniem newsletterów 
oraz nie obejmował działaniami przedsię-
biorstw prywatnych. Z wykazanej ankiety uzy-
skano informację, iż OWES Suwałki utworzył 
jedną spółdzielnię socjalną, w której pracuje 
5 osób oraz dwie organizacje pozarządowe. 
40 podmiotów ekonomii społecznej uzyskało 
informacje dotyczące regulacji prawnych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w Łomży prowadzony był przez Fundację  
Forum Inicjatyw Rozwojowych w partner-
stwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji 
Pozarządowych oraz Starostwem Powiatowym 
w Łomży. OWES swoją działalność prowadził 
na terenie miasta Łomża oraz w powiatach: 

łomżyńskim, wysokomazowieckim, zambrow-
skim, kolneńskim, monieckim, grajewskim. 
W roku 2014 na terenie subregionu łomżyńskie-
go powstały 2 spółdzielnie socjalne, w których 
pracuje 10 osób. Ponadto w ramach działań in-
formacyjno-promocyjnych 7 wysłano 12 new-
sletterów oraz przeprowadzono 21 spotkań, 
w których uczestniczyło ok. 500 osób. Ośrodek 
swoim wsparciem objął 12 przedsiębiorców, 
43 gminy, 7 powiatów oraz 73 organizacje po-
zarządowe, z których 17 rozpoczęło działal-
ność gospodarczą. W omawianym subregionie 
3 spółdzielnie socjalne otrzymały pożyczki 
z TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
-Ekonomicznych). Monitoring wykazał, że 
200 podmiotów ekonomii społecznej (i otocze-
nia ekonomii społecznej) otrzymało informacje 
dotyczące regulacji prawnych i ich zmian.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku w 2014 roku realizował działania 
związane z ekonomią społeczną głównie w ra-
mach projektu systemowego: „Bądź Aktywny, 
Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistycz-
ne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo-
łecznej” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji 
kadr pomocy i integracji społecznej.

Działania w obszarze ekonomii społecznej re-
alizowane przez ROPS w Białymstoku skiero-
wane były głównie do jednostek samorządo-
wych i instytucji pomocy społecznej oraz do 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu zrealizowano wizyty stu-
dyjne, seminarium, targi, wysyłano newslet-
tery, prowadzono portal dotyczący ekonomii 
społecznej, itp. W roku 2014 kontynuowano 
prowadzenie działań informacyjno-promocyj-
nych z zakresu ekonomii społecznej za pomocą 
prowadzonego portalu dotyczącego ekonomii 
społecznej, w którym dostępne są najważniej-
sze wiadomości. Na stronie zamieszczano in-
formacje branżowe z kraju i regionu jak rów-
nież bieżące działania Regionalnego Ośrodka 
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Polityki Społecznej w Białymstoku. Kontynu-
owano wysyłanie newsletterów (4). W maju 
we współpracy z Federacją Organizacji Poza-
rządowych Miasta Białystok zorganizowano 
Targi Ekonomii Społecznej w centrum Białe-
gostoku, które były promowane w radio oraz 
telewizji regionalnej (zarówno przed jak i po 
Targach). Liczba osób odwiedzających Targi 
nie była rejestrowana (organizatorzy szacują ok 
1500 osób). Zorganizowano 4 wizyty studyjne 
w obszarze dobrych praktyk w zakresie ekono-
mii społecznej w województwach: wielkopol-
skim, dolnośląskim, pomorskim i małopolskim, 
w których łącznie uczestniczyło 95 osób. Zor-
ganizowano seminarium „Ekonomia społeczna 
elementem polityki społecznej”. Uczestnika-
mi seminarium było 45 osób. Poprzez wyżej 
wymienione działania wsparcia udzielono 11 
jednostkom samorządu terytorialnego oraz 30 
NGO. Kontynuowane były również prace Ko-
mitetu Monitorującego „Wieloletni Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 
Podlaskiego na lata 2013-2020” oraz Zespołu 
ds. ekonomii społecznej w regionie. Ważnym 
wydarzeniem dla rozwoju ekonomii społecz-
nej w naszym województwie było nawiązanie 
współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. 
Jadwigi, w celu wdrożenia certyfikacji podmio-
tów ekonomii społecznej bezpłatnym znakiem 
promocyjnym „Zakup Prospołeczny”. Jest to 
idea, która ma na celu profesjonalną promocję 
produktów i usług wytwarzanych przez pod-
mioty ekonomii społecznej. Certyfikat jest wy-
dawany na 1 rok z możliwością przedłużenia na 
kolejne lata. Powołana przez Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Białymstoku Kapitu-
ła Certyfikująca w 2014 roku nadała, certyfikat 
5 podmiotom ekonomii społecznej z terenu wo-
jewództwa podlaskiego. Są to: Spółdzielnia So-
cjalna Netlajt w Łomży, Spółdzielnia Socjalna 
Alexis w Łomży, Spółdzielnia Socjalna Aurora 
w Zbójnej, Spółdzielnia Socjalna Delta w Łom-
ży, Fundacja Czas Lokalny w Łomży.

Z informacji uzyskanych z Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Białymstoku wynika, iż 
w 2014 roku kontynuowano wsparcie finanso-
we dla zakładów aktywności zawodowej (ZAZ 

KRES w Zambrowie oraz ZAZ SOWA w Lip-
niaku). W 2014 roku WUP w Białymstoku nie 
zawarł żadnej umowy na dofinasowanie kosz-
tów utworzenia i działania nowego zakładu 
aktywności zawodowej. Podlaski Urząd Woje-
wódzki w Białymstoku prowadzi rejestr zakła-
dów aktywności zawodowej, klubów integracji 
społecznej oraz centrów integracji społecznej. 
Monitoring wykazał, iż w roku 2014 nie zare-
jestrowano żadnych nowych wpisów, które su-
gerowałyby utworzenie kolejnych podmiotów 
reintegracji społecznej i zawodowej. Z danych 
pozyskanych w drodze monitoringu wynika, że 
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego przekazał 12 new-
sletterów, w których poruszano tematy ekono-
mii społecznej. Zorganizowano dwie akcje pro-
mocyjne - Piknik Europejski, który odbył się 
w Białymstoku oraz „Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich”. 

Monitoring zawiera informacje dotyczące 
stanu ekonomii społecznej w 2014 roku na 
terenie województwa podlaskiego. Z Moni-
toringu wynika, iż w 2014 roku zwiększyło 
się zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych, 
natomiast pogorszyła się sytuacja w klubach  
i centrach integracji społecznej. Fakt zmniej-
szenia aktywności wyżej wymienionych 
podmiotów reintegracyjnych wynika głów-
nie z ograniczenia środków finansowych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za-
trudnienie w warsztatach terapii zajęciowej, lo-
kalnych grupach działania, zakładach aktywno-
ści zawodowej oraz zakładach pracy chronionej 
nie zmieniło się znacząco. W porównaniu do 
roku 2013 liczba osób pracujących w podmio-
tach ekonomii społecznej zwiększyła się o 55 
miejsc pracy (3248 w roku 2013 do 3303 w roku 
2014). Zmniejszyła się natomiast liczba miejsc 
w klubach i centrach integracji społecznej. 

Badanie wskazuje na to, iż istnieje bardzo duży 
problem w określeniu zatrudniania w organi-
zacjach pozarządowych oraz spółdzielniach 
innych niż socjalne, ponieważ nie ma żadnych 
wiarygodnych źródeł pozyskania takich infor-
macji, które można byłoby uznać za wiarygod-
ne .
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Raport zwraca uwagę na fakt, iż w 9 powiatach 
województwa podlaskiego nie występują cen-
tra integracji społecznej, są to:

1 . suwalski,
2 . sokólski,
3. moniecki,
4 . kolneński,
5 . łomżyński,
6 . zambrowski,
7. wysokomazowiecki,
8 . hajnowski,
9. siemiatycki.

Podobna sytuacja dotyczy spółdzielni socjal-
nych. „Białe plamy” spółdzielczości socjalnej 
w województwie podlaskim to powiaty: 

1 . sejneński,
2 . sokólski,

3. grajewski,
4 . moniecki,
5 . hajnowski,
6 . zambrowski,
7. wysokomazowiecki.

Kluby integracji społecznej w województwie 
podlaskim występują jedynie w miastach: Bia-
łystok i Suwałki oraz na terenie powiatu bia-
łostockiego (powiat ziemski). Cieszy natomiast 
fakt, iż w każdym z podlaskich powiatów wy-
stępuje przynajmniej jeden warsztat terapii za-
jęciowej.

Główny wskaźnik realizacji „Wieloletnie-
go Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
w Województwie Podlaskim na lata 2013-
2020” tj. „wzrost liczby osób zatrudnionych 
w podmiotach ekonomii społecznej działają-
cych w regionie” prezentuje poniższa tabela:

Tab. 1. Wykaz zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej w województwie podlaskim w latach 
2013 i 2014. 

Forma 
działalności

Spółdzielnie 
Socjalne WTZ* CIS* KIS* ZPCH LGD ZAZ**

Stan 2013 r. 155 304 824 86 221 46 557 2527 66 64 48

Stan 2014 r. 234 313 852 70 217 42 406 2500 66 78 59

Źródło – badanie własne.

Tab. 2 Wykaz aktywnych podmiotów ekonomii społecznej w województwie podlaskim w latach 2013 
i 2014. 

Forma 
działalności

Spółdzielnie 
Socjalne WTZ CIS KIS ZPCH LGD ZAZ

Stan 2013 24 25 62 6 23 16 2

Stan 2014 40 25 103 6 22 16 2
Źródło – badanie własne.

* Pierwsza kolumna – liczba pracowników, druga kolumna - liczba uczestników.
**Pierwsza kolumna liczba pracowników ogółem, druga kolumna liczba pracowników niepełnosprawnych
2 Zarejestrowanych CIS-ów było 12 jednak prowadziło działalność tylko 6.
3 Stan podany bez uwzględnienia Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim (zawieszenie działalności).
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Mapa I. Rozwój ekonomii społecznej w województwie podlaskim ogółem w roku 2014.

Źródło: opracowanie własne

Wykaz powstałych w 2014 roku spółdzielni socjalnych.

Lp. Subregion Źródło pozyskania danych Nazwa spółdzielni
1 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Probus Faber
2 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna New Białystok
3 białostocki OWES Białystok Podlaska Spółdzielnia Socjalna Tylwica
4 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Kruk
5 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Auto Clean
6 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Kamienicznik
7 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Podlasie
8 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Domibud
9 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk
10 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Drekor
11 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Fat Cat W Białymstoku
12 białostocki OWES Białystok Spółdzielnia Socjalna Proecos
13 suwalski OWES Suwałki Spółdzilenia Socjalna Creative Mind
14 łomżyński OWES Łomża Spółdzielnia Socjalna Kofisport
15 łomżyński OWES Łomża Spółdzielnia Socjalna Zdrój Nadziei
16 białostocki Badanie własne Spółdzielnia Socjalna Pasja

Źródło: opracowanie własne
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Mapa II. Rozmieszczenie centrów integracji społecznej wg powiatów.

Źródło: opracowanie własne
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Mapa III. Rozmieszczenie klubów integracji społecznej wg powiatów.

Źródło: opracowanie własne
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Mapa IV. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej wg powiatów.

Źródło: opracowanie własne
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Mapa V. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej  wg powiatów.

Źródło: opracowanie własne
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Mapa VI. Rozmieszczenie spółdzielni socjalnych  wg powiatów.

Źródło: opracowanie własne
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