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Szanowni Państwo!
Z satysfakcją przekazuję kolejny numer kwartalnika „Podlaski
Przegląd Społeczny” wydany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W bieżącym biuletynie znajdziecie Państwo informacje
na temat ostatnich działań w roku 2015 jakie były realizowane w ramach
polityki społecznej.
Pierwszy artykuł opowiada nam o Dniu Pracownika Socjalnego,
który został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki. Wzięły w nich udział
władze regionu oraz szefowie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa podlaskiego.
Ponadto przedstawiamy informacje o konferencji Zauważ mnie! Usłysz mnie! poświęconej
tematyce przemocy wobec dziecka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli grup
zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W kwartalniku znalazł
się również „Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim
na lata 2014 – 2018” w roku 2014.
Autorami wszystkich artykułów do bieżącego numeru kwartalnika są pracownicy Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapraszam do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach w 2016 roku.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu radosnych chwil spędzonych
w rodzinnym gronie oraz wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!
Życzymy miłej lektury!
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Marta Sasińska – pomoc administracyjna
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zawód pracownika socjalnego jest ważny
ale też niezwykle trudny. Pracownik socjalny
na co dzień wciela się w role: opiekuna osób
w potrzebie, organizatora pomocy, specjalisty
do udzielania porad i koordynatora współpracy z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej. Pomoc, jaką
niesie drugiemu człowiekowi, to piękna, ale
też ciężka praca, ponieważ oznacza codzienne
stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności,
krzywdy i bezradności, ale też podejmowania
bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają
zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci, osób
starszych i całych rodzin. Praca socjalna to
wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze
powinno budzić szacunek i wdzięczność całej
społeczności lokalnej.

Obchodom Dnia Pracownika Socjalnego towarzyszyły artystyczne występy chóru szkolnego
ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku,
pod dyrekcją Pani Jolanty Gwiazdowskiej oraz
prezentacje dobrych praktyk w gminach województwa podlaskiego i wymiana doświadczeń
w zakresie pomocy społecznej.

W dniu 18 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki. W uroczystość wzięli
udział Pan Wiesław Żyliński – Wicewojewoda
Podlaski oraz Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego. Wicewojewoda
Podlaski odznaczył Panią Teodozję Wiercińską
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Medalem za Długoletnią Służbę oraz
wręczył wyróżnienia najbardziej zasłużonym
jednostkom pomocy społecznej w województwie podlaskim.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przygotował ze swojej strony wyróżnienia dla Pani Marzeny Kryńskiej – Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz dla Pani Krystyny Kajko – Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za szczególny wkład w pracę socjalną na
terenie własnych gmin.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
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KONFERENCJA ZAUWAŻ MNIE! USŁYSZ MNIE!
Marta Sasińska – pomoc administracyjna

Przemoc jest źródłem zagrożeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego, temat nabiera
szczególnej wagi, kiedy mówimy o dziecku
jako o ofierze bądź świadku przemocy domowej. Dzieci, które doznały krzywdy pozbawione są odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju, z uwagi na ich stan fizyczny i psychiczny. Do niedawna, przysłowiowy „klaps”,
uważano za formę dyscyplinowania dziecka.
Jednak należy się zastanowić, w którym miejscu kończy się wychowywanie, a gdzie zaczyna
się przemoc i jakie pociąga to za sobą skutki.
Przemoc wobec dzieci może przybierać różne
formy, to stosowanie kar cielesnych, poniżanie,
wyzywanie, ubliżanie godności dziecka, jak
również najbardziej dotkliwa forma przemocy
jaką jest molestowanie seksualne, przemocą
jest także nie wywiązywanie się z obowiązku
opieki bądź celowe zaniechanie działań, które
mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby,
także rodzice lub opiekunowie. Przemoc wobec
dzieci może zdarzyć się w każdym środowisku
i każdej rodzinie, bez względu na status społeczny czy wykształcenie. Zjawisko przemocy
zawsze odciska się w psychice dziecka prowadzi to do różnego typu konsekwencji. Mogą one
pojawić się już w dzieciństwie, ale występują
także w dorosłym życiu. Zdarza się, że emocjonalne konsekwencje przemocy są dla dziecka
trudniejsze i bardziej bolesne niż fizyczne.
Mając na uwadze ważkość tematu Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, 1 grudnia 2015 roku zorganizował konferencję pn. „Zauważ mnie! Usłysz
mnie!”, poświęconą tematyce przemocy wobec
dziecka. Prelegenci przybliżyli uczestnikom tematykę szeroko pojętej przemocy w rodzinie.
Dr n. med. Witold Olański przedstawił aspekty
medyczne krzywdzenia dzieci, dr Ewa Kowalewska - Borys zaznajomiła uczestników z przepisami Konwencji Rady Europy o zapobieganiu

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, natomiast temat „Policja przeciwko przemocy wobec dzieci” zaprezentowała
kom. Dorota Cyma – Końska. Istotnym punktem konferencji był również wykład na temat
psychologicznych skutków przemocy wobec
dziecka, który zaprezentowała psycholog Beata Andruczyk. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele grup zawodowych pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele pomocy społecznej, policji oraz oświaty.
Podczas konferencji upowszechniono wśród
uczestników materiały informacyjne, dotyczące przemocy wobec dziecka, w tym materiały
kampanii Rzecznika Praw Dziecka pn. „Bicie
czas z tym skończyć” .

Konferencja „Zauważ mnie! Usłysz mnie!”
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PROBLEM HANDLU LUDŹMI – FORMY
PRZECIWDZIAŁANIA
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Monika Karolak – inspektor
Krzysztof Popławski – referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ten przestępczy proceder jest pogwałceniem praw człowieka i zbrodnią, która może
dotyczyć każdego z nas pośrednio oraz bezpośrednio. W ostatnich latach znaczenie pojęcia
handlu ludźmi uległo znacznemu rozszerzeniu
i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wykorzystywanie ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do
decydowania o sobie. Wyzysk ten jest zazwyczaj związany z użyciem przemocy, co jest dla
ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym.
Polska jest krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar
handlu ludźmi. Poza Polakami, stanowiącymi
zdecydowaną większość ofiar, w naszym kraju identyfikowane są ofiary pochodzące m.in.
z Europy Wschodniej i Azji.
Najbardziej dynamicznym elementem zjawiska
handlu ludźmi są formy wykorzystania ofiar
tego przestępstwa. Przez wiele lat najbardziej
dostrzegalną społecznie formą wyzysku było
wykorzystywanie seksualne. Tego typu przestępstwa w przeważającej większości dotyczą
osób płci żeńskiej, które są wykorzystywane

Seminarium „Problem handlu ludźmi – formy przeciwdziałania”

w prostytucji czy pornografii. Według danych
opracowanych przez Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu
Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2014 Policja zidentyfikowała w Polsce 62 przestępstwa tego rodzaju,
co stanowi 81,6% wszystkich spraw o handel
ludźmi. Także ze statystyk Prokuratury Generalnej wynika, że dominującą formą wykorzystania w handlu ludźmi jest eksploatacja seksualna. W roku 2014 były to 33 postępowania na
65 zarejestrowanych.
Drugą najczęściej pojawiającą się formą wyzysku w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest zmuszanie do pracy. Sposób działania polega na wcześniejszym wprowadzeniu
ofiar w błąd co do warunków pracy, zakwaterowania czy wynagrodzeń. Płace są niewypłacane bądź ich wielkość jest niezgodna
z obietnicą, pokrzywdzeni są kwaterowani
w miejscach, których standard odbiega znacznie od powszechnie przyjętych norm. Osoby
te często mają ograniczoną swobodę poruszania się, są pozbawione możliwości korzystania
z telefonów, lub ich rozmowy są kontrolowane
a dokumenty osobiste i paszporty są im odbierane. Pokrzywdzeni zmuszani są do ponoszenia

dodatkowych opłat, powodujących spiralę długu itp.
Jedną z najdynamiczniej rozwijających się
metod działania zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się procederem handlu ludźmi jest wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych.
Proces ten został zdominowany przez polskie
grupy przestępcze, wykorzystujące z jednej
strony luki w działaniu systemów finansowych
i opieki społecznej państw Europy Zachodniej,
z drugiej zaś trudną sytuację materialną osób
pokrzywdzonych i chęcią podjęcia przez nie
pracy. Zdarza się, że sprawcy tego procederu
decydują się na transport całych rodzin, często
wielodzietnych, ponieważ umożliwia to wyłudzanie dodatkowych świadczeń w kraju docelowej eksploatacji.
Handel ludźmi przybiera jeszcze inne, mniej
powszechne formy. Jedną z nich jest zmuszanie do żebractwa lub kradzieży. Zdarza się
także, że formą wykorzystania w handlu ludźmi jest pozyskiwanie komórek, tkanek i narządów ludzkich, które następnie są sprzedawane
i przeznaczane do nielegalnych transplantacji.
W roku 2014, Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi rozpoczął realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich to „Poprawa zdolności
Polski do walki z handlem ludźmi”, który ma na
celu poprawę bezpieczeństwa obywateli Polski,
poprzez działania edukacyjne i informacyjne
kierowane w szczególności do grup szczególnie zagrożonych wykorzystaniem. Odnosi się
przede wszystkim do ludzi młodych, pochodzących z biednych regionów o wysokim bezrobociu, rozważających podjęcie pracy za granicą.

Drugi realizowany projekt dotyczy „Poprawy
współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi”. Celem
projektu jest utworzenie wojewódzkich struktur współpracy do przeciwdziałania handlowi
ludźmi, w oparciu o doświadczenia Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi. W ramach ww. projektu Zarządzeniem
Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października
2014 roku powołano Wojewódzki Zespół do
Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Do
zadań Zespołu należy: podejmowanie działań
zmierzających do nawiązania i wzmocnienia
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami realizującymi
zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi; stworzenie na poziomie lokalnym
systemu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, zaangażowanymi
w problematykę handlu ludźmi; zgłaszanie
wniosków, propozycji i uwag dotyczących sposobów zwiększenia skuteczności działań oraz
rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz współdziałanie
w zakresie handlu ludźmi z Zespołem do Spraw
Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.
Województwo podlaskie ze względu na położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej
jest szczególnie narażone na proceder handlu
ludźmi. Dostrzegając wagę problemu, na terenie województwa prowadzone są działania profilaktyczne związane z ww. problematyką m.in.
kampania informacyjna przeciwko handlowi
ludźmi „Nie ufaj bezGRANICznie”.

Wręczenie nagród laureatom konkursu w ramach programu „Nie ufaj bezGRANICznie”
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Jednym z przedsięwzięć było seminarium naukowe, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Uczestnicy, biorący udział w spotkaniu mieli
okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa
w poszukiwaniu pracy i podczas wyjazdów zagranicznych, mogli uzyskać informacje o placówkach świadczących pomoc ofiarom handlu
ludźmi na terenie województwa podlaskiego
oraz dowiedzieć się o roli, jaką w zwalczaniu
zjawiska handlu ludźmi pełnią służby mundurowe, między innymi te związane ze strzeżeniem granic państwa. Prelegentami seminarium
byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, KWP
Białystok, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.

technika malarska oraz plakat społeczny przekazany w formie elektronicznej, zostały wręczone nagrody rzeczowe.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub więcej informacji zgłoś się do:
• Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
tel. 22 628 01 20, www.kcik.pl
• La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
tel. 22 628 99 99, www.strada.org.pl
• Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań
Ludzi Zaginionych
tel. 801 24 70 70, www.zaginieni.pl

Podczas seminarium naukowego został również rozstrzygnięty konkurs pn. „Mówię NIE
handlowi ludźmi” zorganizowany przez
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku, w ramach programu „Nie ufaj bezGRANICznie” w związku
z obchodami Europejskiego Dnia Walki
z Handlem Ludźmi. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych polegający na przygotowaniu plakatu społecznego. Myślą przewodnią podejmowanej inicjatywy było upowszechnienie informacji na temat zagrożeń związanych z handlem
ludźmi oraz propagowanie wiedzy na temat
zachowania ostrożności podczas turystyki krajowej i zagranicznej. Laureatom, którzy zajęli
trzy pierwsze miejsca w kategoriach: dowolna

Seminarium „Problem handlu ludźmi – formy
przeciwdziałania”

Prace uczestników konkursu w ramch programu „Nie ufaj
bezGANICznie”
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Marta Sasińska – pomoc administracyjna
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W dniu 3 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło
się spotkanie Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego. Spotkanie rozpoczęła
Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, witając uczestników spotkania
oraz przedstawiając tematy przewodnie. Pierwszym merytorycznym punktem spotkania było
przedstawienie wyników „Monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” za lata 2013- 2014 przez
Panią Małgorzatę Janczuk z ROPS w Białymstoku. W dalszej części spotkania Pani Bożena
Sury z ROPS w Białymstoku zaprezentowała

diagnozę zjawiska przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie województwa podlaskiego oraz wnioski z przeprowadzonego monitoringu „Programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w województwie podlaskim na lata
2012-2015”, które mają na celu nadanie kierunku aktualizacji założeń ww. dokumentu. Ostatnim punktem spotkania była praca w podziale
na cztery grupy robocze, nad obszarami strategicznymi i celami operacyjnymi Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które
będą obowiązywały w kolejnych latach. Owocem spotkania było wypracowanie oraz sprecyzowanie celów operacyjnych i propozycji działań, które będą tworzyć ww. dokument.

Spotkanie Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego
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POWOŁANIE WOJEWÓDZKIEJ
SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015-2019
Natalia Jakimowicz – podinspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 z póżn. zm.)
oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560), Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10
listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych. Składa się na
nią siedem osób spośród organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawicieli Wojewody
oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa podlaskiego.
• Elżbieta Katarzyna Kujawa – Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie,
• Elżbieta Krystyna Tarachanowicz –
przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie,
• Jolanta Elżbieta Świderska - Prezes Fundacji „Oswoić świat” w Białymstoku,

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

• Małgorzata Beata Czerniawska – przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor
wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
• Jan Kalinowski – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą
w Białymstoku,
• Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno
– Gospodarczych im. Króla Zygmunta
Augusta w Augustowie,
• Rafał Średziński – Prezes Stowarzyszenia „My dla Innych” w Białymstoku.
Wojewódzka Rada może powoływać stałe lub
doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach. Na posiedzeniach omawiane
będą w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach,
przedstawiciele nauki oraz innych organów,
organizacji i instytucji nieprezentowanych
w Wojewódzkiej Radzie. Na wniosek organizacji społecznych, a w szczególności organizacji

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniach, Wojewódzka Rada wyraża swoje opinie
w sprawach należących do zakresu jej działania
w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu
w protokole. Kadencja członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa cztery lata.
Do zakresu działań Wojewódzkiej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
• opiniowanie projektów wojewódzkich
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
• ocena realizacji programów,
• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa pod kątem ich skutków dla
osób niepełnosprawnych.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu
27 listopada 2015 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pani Bożena Tomaszewska zastępca
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku zapoznała zebranych
z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
o powołaniu nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu zostały przedstawione zadania i obowiązki Rady. Następnie
członkowie obecni na spotkaniu z pośród siebie
powołali prezydium Rady:
• Pani Jolanta Elżbieta Świderska została
przewodniczącą Rady,
• Pani Elżbieta Katarzyna Kujawa została
wiceprzewodniczącą Rady,
• Pan Krzysztof Anuszkiewicz został
sekretarzem Rady.
Na koniec spotkania podjęto dyskusje na temat
przyszłych działań Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Członkowie zgłaszali propozycje tematów, które powinny być rozpatrzone w obecnej kadencji.
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Elżbieta Królewska – podinspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Dzisiejsza rzeczywistość pełna impulsów, natłoku informacji, pędu za chęcią zaistnienia
i posiadania tworzy wrażenie, iż świat staje się
powierzchowny. Powierzchowne są również
relacje międzyludzkie i wewnętrzne z samym
sobą, z własnym „ja”. Ten brak czasu warunkuje z kolei tym, ile poświęcamy go dzieciom.
Czy jest on pełen zaangażowania, wspólny,
uczący, przepełniony miłością czy może nijaki,
„bo trzeba”? Co się dzieje wtedy, gdy dziecko
zostaje samo ze sobą? Jaki jest jego świat i jak
uczy się w takiej sytuacji życia, rozwiązywania
swoich problemów, radzenia sobie z troskami?
Rozpoczyna się wówczas jego droga ucieczki.
Do grupy rówieśniczej, która w odpowiednim
czasie rozwoju staje się najistotniejszą, w swoją rzeczywistość wykreowaną w wirtualnym
świecie gdzie można wszystko i gdzie istnieje
nierzadko iluzoryczne poczucie przynależności do jakiejś społeczności. I tu wiele zależy od
gruntu, na jaki trafi dziecka samotność, jego potrzeba bliskości i tęsknoty.
Ta powierzchowność relacji w domu powoduje braki emocjonalne, które kompensowane są
najczęściej emocjami płynącymi z zachowań
ryzykownych. Poczucie oderwania od stanu
w jakim znajduje się dziecko, osamotnienia,
kompensowanego przynależnością do grupy,
odnajduje ono we wspólnym byciu „pod wpływem” różnego rodzaju substancji nie ważne
czy jest to alkohol, narkotyki, leki. Bezwzględnie, jak wskazują na to badania, najpopularniejszą substancją psychoaktywną jest alkohol,
najbardziej rozpowszechnioną są pochodne
konopi indyjskich, przede wszystkim marihuana, kolejne to syntetyczne stymulanty takie,
jak amfetamina. Ogólnopolskie, audytoryjne
wyniki badań ankietowych na temat używania
alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną
wskazują, że:

• 90,2 % uczniów w wieku 15 lat i 94%
uczniów w wieku 17 lat, chociaż raz
w życiu zadeklarowała eksperymentowanie z alkoholem. Picie alkoholu, w sensie
statystycznym, stało się normą,
• 15,5% uczniów w wieku 15 lat i 19%
uczniów w wieku 17 lat 1 raz w ciągu życia zażyło leki uspakajające i /lub
nasenne bez przepisu lekarza,
• 15,7% uczniów w wieku 15 lat i 27,9%
uczniów w wieku 17 lat chociaż raz w ciągu życia używało konopi indyjskich,
• 3,8% uczniów w wieku 15 lat i 7,8%
uczniów w wieku 17 lat zażywało amfetaminę.
Jak temu zaradzić? Nie trzeba wspominać, że
podstawowym i najistotniejszym czynnikiem
w zmianie sytuacji będzie dotarcie do samego
sedna problemu, czyli rodziny. To wzmocnienie jej struktur i nadanie tożsamości „bycie razem” stanowi fundament pozytywnych zmian.
To nauczenie rodziców jak się zatrzymać i dojrzeć w dorosłym świecie swoje dziecko, jak
z nim rozmawiać tak, aby słyszeć co dziecko
chce nam przekazać. To również nauczenie
się wzajemnego szacunku i rozumienia siebie
wzajemnie. To również dojrzenie, że ta relacja
może opierać się jedynie na równości, a nie na
przewadze którejś ze stron.
Co jednak gdy sytuacja kontaktu przykładowo
z alkoholem czy narkotykami zaistnieje? Będąc
rodzicem, nauczycielem, pedagogiem poszukujemy rozwiązań. Jednym z nich jest skierowanie dziecka na program wczesnej interwencji
o nazwie „FreD goes net”. Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku nie tylko
w ramach realizacji swoich działań, ale również
zauważając rosnące potrzeby w zakresie przeciwdziałania takim zjawiskom, wzorem lat poprzednich i w tym roku podjął jego realizację.
Bezpośrednimi wykonawcami była Pani Agata

Niemczynowicz i Pan Wojciech Powichrowski
– certyfikowani trenerzy „FreD”.
„FreD goes net” to jeden z rekomendowanych
programów profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010. Opiera się na metodzie
krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzonej w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.
Głównym jego celem jest podniesienie wiedzy
uczestników na temat szkodliwości używania
substancji psychoaktywnych, zachęcenie do
oceny indywidualnego ryzyka ich używania
prowadzącej do zmiany postaw i zachowania.
Owocuje to ograniczeniem używania substancji lub abstynencji.
Beneficjentami Programu są osoby młode eksperymentujące z alkoholem, narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi, aczkolwiek nie są to osoby uzależnione oraz używające takich substancji jak opiaty. Realizowany
jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby
zdrowia. Program porusza takie zagadnienia,
jak:
• konsekwencje i zagrożenia związane
z substancjami psychoaktywnymi oraz
aspekty prawne,
• wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,

• indywidualne czynniki ryzyka i czynniki
chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
• praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany,
• informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy,
• ewaluacja zajęć.
W roku bieżącym trenerzy zrealizowali zajęcia
dla 6 grup, których celem było krytyczne spojrzenie uczestników na własne używanie substancji psychoaktywnych. Dodatkowo przeprowadzono konsultacje dla osób biorących udział
w Programie, których celem było uzyskanie
informacji zwrotnej nie tylko o pracy uczestnika podczas spotkań ale również jego drogi po
zakończeniu Programu.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące charakterystyki programu, materiałów
do pobrania znajdziecie Państwo na stronie
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315
Realizatorami Programu w województwie podlaskim są:
ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla
Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku.
Włókiennicza 7, Białystok
tel./fax 85 7445224, 85 7445026
etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl
Fundacja EGO
ul. Noniewicza 91 lok. 12,13, Suwałki
tel. +48 535 032 190
fundacja@fundacjaego.pl

Program FreD jest projektem wczesnej interwencji

…wi´c co mo˝esz zrobiç?

wobec młodych osób, które zostały przyłapane na
u˝ywaniu narkotyków lub alkoholu. Naszym celem jest
zach´cenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia
na u˝ywanie substancji psychoaktywnych.

Bycie notowanym za picie alkoholu bàdê

Przy∏apano Ci´?

ZgłoÊ si´!

u˝ywanie narkotyków nie pozostaje bez
konsekwencji.

Na spotkaniach dowiesz si´:

FreD opracowany i pomyÊlnie realizowany w Niemczech,
został wdro˝ony w Polsce w latach 2007-2010 przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
w ramach mi´dzynarodowego projektu „FreD goes net”
współﬁnansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków

szkoła mo˝e skierowaç spraw´ do sàdu,

Czym ryzykujesz u˝ywajàc alkoholu lub narkotyków?

policja mo˝e wszczàç post´powanie karne,

Jakie mo˝esz ponieÊç konsekwencje prawne?

pracodawca mo˝e podjàç wobec Ciebie

Jak szkodliwe jest Twoje u˝ywanie?

działania dyscyplinarne.

Jak mo˝esz ograniczyç lub przestaç u˝ywaç?

Programu Zdrowie Publiczne.

ZgłoÊ si´ do realizatora programu FreD
w Twojej miejscowoÊci.
KONTAKT:

Weê udział w programie FreD.
Mo˝e to poprawiç Twojà sytuacj´.

Zacznij
działaç!

Na czym polegajà zaj´cia?
Zanim rozpocznà si´ zaj´cia, odb´dziesz rozmow´
wst´pnà. Zadzwoƒ do nas aby ustaliç jej termin!
Znajdziesz si´ w grupie liczàcej od 5 do 12
uczestników
Program trwa 8 godzin podzielonych na dwa lub
trzy spotkania
Po ukoƒczeniu programu otrzymasz Êwiadectwo
uczestnictwa
Gwarantujemy całkowità dyskrecj´. Prowadzàcy
zaj´cia majà obowiàzek zachowania poufnoÊci.
Udział w programie jest bezpłatny!

Wydano ze Êrodków
Krajowego Bura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01
Egzemplarz bezpłatny.
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Ulotka dotycząca programu wczesnej interwencji „FreD goes net”
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WARSZTATY PT. „RELACJA NASTOLATEK –
RODZIC ZASTĘPCZY, CZYLI JAK MEDIOWAĆ
W SYTUACJI KRYZYSU ROZWOJOWEGO”
Krzysztof Popławski - referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9
czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887)
formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny
zastępcze, wśród których wyróżnia się rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze
niezawodowe, zawodowe (w tym zawodowe
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne) oraz rodzinne domy
dziecka.
Jednym z głównych problemów z jakimi muszą mierzyć się w swojej pracy koordynatorzy
pieczy zastępczej, jest rozwiązywanie różnego
rodzaju konfliktów, które często występują na
wielu płaszczyznach w środowisku rodzin zastępczych. Występują wśród rodzeństwa jednak
ich głównym źródłem są zazwyczaj nieporozumienia na linii rodzic - dziecko. Szczególnie
często mają miejsce, gdy podopieczny wkracza
w trudny okres dojrzewania. Aby zminimalizować występowanie nieporozumień rodzice
powinni mieć na uwadze cele życiowe oraz potrzeby rozwojowe wieku nastoletniego:

Warsztaty pt. „Relacja nastolatek – rodzic zastępczy, czyli jak mediować w sytuacji kryzysu rozwojowego”

Doświadczanie fizycznej dojrzałości seksualnej

Reorganizacja systemu wartości

Jest to najbardziej podstawowy i uniwersalny cel, który z reguły jest osiągany między 12
a 16 rokiem życia. Wiąże się głównie ze sferą
biologiczną, ale ma olbrzymie konsekwencje
intradyscyplinarne i interpersonalne. Dotyczy
pewnej modyfikacji w zakresie obrazu samego
siebie, oczekiwań wobec innych, sposobów komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

Dokonuje się zasadniczo przez całe życie, ale
w okresie dojrzewania zmiany te są najważniejsze. Wiąże się z usprawnieniem procesu
myślenia u nastolatka co powoduje, że jest on
w stanie szacować własne i cudze doświadczenia oraz zmienić lub stworzyć nowy system
wartości.

Rozwijanie własnej tożsamości
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” oraz „jakie są moje relacje z innymi?”
Łączy się ono ze sprawdzaniem siebie w różnych
sytuacjach i relacjach. Bardzo ważne jest wówczas poczucie u nastolatka ciągłości własnego
rozwoju (selekcja minionych doświadczeń, obecnych i planowanie lub marzenie o przyszłych).
Kształtowanie zobowiązań społecznych
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens
własnego życia oraz określenie swojego miejsca w społeczeństwie poprzez zadawanie pytań
„kim będę?”, „jakim będę?”, kreowanie własnych poglądów, eksperymentowanie w różnych sytuacjach, sprawdzanie swoich mocnych
i słabych stron.
Uzyskiwanie własnej autonomii
Jest to jeden z najtrudniejszych celów. Związany jest ze stopniowym uwalnianiem się od
opinii rodziców, ich autorytetu, systemu wartości i poglądów. Wartością staje się separacja
od rodziców, podczas której następuje eksperymentowanie z własną odpowiedzialnością
i wolnością. Tutaj równolegle wzmacnia się znaczenie oraz identyfikacja z grupą rówieśniczą.
Wyrastanie z egocentryzmu
W okresie dojrzewania przejawia się w dwóch
postaciach: Pierwsza to poczucie nieustannego bycia na scenie, gdzie inni nas obserwują,
oceniają czy się z nas śmieją. Druga to rodzaj
psychologicznej samotności, polegającej na
braku zrozumienia przez otoczenie. Wyrastanie
z egocentryzmu polega na powstaniu poczucia
wspólnoty z innymi członkami społeczeństwa,
zainteresowanie się drugim człowiekiem oraz
poszanowaniem praw odmienności.

Ważne jest, by w rozwiązywanie konfliktów
włączać dzieci, uczyć je trudnej sztuki mediacji, która opiera się na rozmowie i umiejętności
dojścia do rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony.
W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2015 roku
w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty skierowane do koordynatorów pieczy
zastępczej z terenu województwa podlaskiego pn. „Relacja nastolatek - rodzic zastępczy, czyli jak mediować w sytuacji kryzysu
rozwojowego”. W zajęciach udział wzięło
34 koordynatorów. Prowadzącą warsztaty
była Pani Izabela Owczaruk z Ośrodka Pracy
z Rodziną „REINTEGRACJA” w Warszawie
- psycholog, trener grup psychoedukacyjnych
i wieloletni szkoleniowiec.
Uczestnicy mieli okazję poznać charakterystykę okresu dojrzewania oraz związane
z nim zasady, normy i granice. W trakcie
warsztatów poruszane były tematy dotyczące ryzykownych zachowań nastolatków oraz
sposoby interwencji i pomocy rodzinie
w sytuacjach kryzysowych. Koordynatorzy
zostali także poinformowani jak poruszać
trudne tematy z nastolatkami dotyczące seksu, używek, czy bezpiecznego korzystania
z mediów.
Ciekawym punktem spotkania było ćwiczenie
reakcji dorosłych na trudne zachowania nastolatków, w postaci odgrywania scenek (między
innymi gdy nastolatek wraca do domu pod
wpływem alkoholu, nastolatek kradnie, ucieka
z domu, domaga się całonocnych imprez itp.).
Dzięki temu zabiegowi uczestnicy spotkania
poszerzyli swoją wiedzę na temat tego, jak dorośli powinni reagować na trudne zachowania
nastolatka.

PPS 4(26)

13

14

WARSZTATY PISARSKIE DLA SENIORÓW
„PISZEMY + PO RAZ TRZECI”
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Krzysztof Popławski - referent
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku 12 listopada 2015
roku odbyły się bezpłatne warsztaty twórczego pisania zorganizowane we współpracy
z warszawskim Stowarzyszeniem „Koncentrat”. Prowadzącymi warsztaty byli Przedstawiciele Stowarzyszenia Pani Anna Błaszkiewicz oraz Pani Ola Rzążewska. W spotkaniu
wzięło udział kilkanaście osób zainteresowanych utrwalaniem wspomnień i rodzinnych
opowieści, które przyjechały z różnych zakątków województwa podlaskiego.
Warsztaty odbyły się w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Białymstoku już po raz
trzeci. Zostały zorganizowane z myślą o osobach, które mają chęć się rozwijać, zdobywać
nowe umiejętności i czerpać z tego przyjemność. Wzięli w nich udział zarówno całkiem
początkujący, jak i ci, którzy od dawna piszą
do szuflady albo dla wąskiego grona odbiorców, a potrzebują dodatkowych wskazówek,
inspiracji i motywacji do pracy. Dla wszystkich
była to też dobra okazja, by potrenować swoją sprawność językową, pamięć, wyobraźnię
i przyjemnie spędzić wolny czas.
Pod okiem profesjonalistów można było poznać i przećwiczyć różne techniki pisarskie,

Warsztaty pisarskie dla seniorów „Piszemy + po raz trzeci”

popracować nad stylem i formą krótkich tekstów, które powstawały na zajęciach i w przyjaznej atmosferze skonsultować swoje pomysły z osobami, które pisaniem zajmują się na
co dzień. Była też sposobność, by podyskutować o tym, dlaczego warto utrwalać rodzinne
opowieści i porządkować domowe archiwa
i jak się za to zabrać, a jednym z motywów
przewodnich tegorocznego spotkania stały się
listy.
Uczestnicy warsztatów dostali w prezencie książkowe poradniki pisarskie, materiały
szkoleniowe i dyplomy, zostali również zaproszeni do udziału w konkursie literackim. Ich
prace zostaną ocenione przez profesjonalne
jury, każdy otrzyma krótką recenzję swojego
tekstu, a do zwycięzców trafią duże zestawy
książek.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu
„PISZEMY+ po raz trzeci” – podczas dwóch
poprzednich edycji (w 2013 r. i 2014 r.) w zajęciach pisarskich wzięło udział ponad 800
seniorów z całej Polski, w tym kilkadziesiąt
osób z Białegostoku.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, a współfinansowany ze środków

otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020. Patronat nad projektem
objął „Głos Seniora” oraz „Gazeta Senior”,
portale cafesenior.pl, senior.pl i GazetaSenior.
pl oraz Fundacja Zaczyn. Na stronie projektu www.piszemyplus.pl można znaleźć więcej
informacji, a także bezpłatny poradnik pisarski
w wersji elektronicznej.

Warsztaty pisarskie dla seniorów „Piszemy + po raz trzeci”
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IDEA ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII
SPOŁECZNEJ „ZAKUP PROSPOŁECZNY”
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Marcin Czerwiński – podinspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Jednym z występujących na rynku certyfikatów
jest Znak „Zakup prospołeczny”. Jest to szczególna inicjatywa, ponieważ ubiegać się o ten
certyfikat mogą jedynie przedsiębiorstwa społeczne. Historia pomysłu narodziła się w 2010
roku podczas spotkania zorganizowanego
w Rynii przez Fundację im. Królowej Polski
św. Jadwigi dla organizacji wspierających ekonomię społeczną. Wówczas zostały omówione
najważniejsze założenia systemu certyfikacji.
Zaraz po tym rozpoczęto pilotaż wdrażania
Znaku w województwie wielkopolskim. Wiadomość o niniejszej inicjatywie szybko rozpowszechniła się w Polsce. Ponieważ Fundacja
nie zabiegała o prowadzenie certyfikacji w całym kraju powstał pomysł o wyłonieniu instytucji certyfikujących w poszczególnych województwach wraz z Kapitułami Certyfikującymi
w skład, których wchodzą przedstawiciele instytucji otoczenia ekonomii społecznej z danego regionu. Aktualnie w systemie certyfikacji

„Zakupem prospołecznym” objętych jest 11
województw, każde z nich posiada odrębną instytucję certyfikującą. Od 2014 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
został upoważniony do certyfikacji Znakiem
„Zakup Prospołecznym”. Procedura certyfikacji rozpoczyna się od złożenia dokumentów
przez zainteresowany podmiot ekonomii społecznej w instytucji certyfikującej (wniosek
i ankieta). Następnie dokumenty przekazywane
są do Kapituły Certyfikującej, która decyduje
czy produkty i/lub usługi spełniają wymagane
kryteria. Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku
odbywa się uroczyste przekazanie certyfikatu.
Od tej pory podmiot ekonomii społecznej może
bezpłatnie posługiwać się niniejszym Znakiem
przez 1 rok. Po upływie jednego roku podmiot,
który nadal chce korzystać z certyfikatu składa
oświadczenie w którym potwierdza wysoką jakość wytwarzanych produktów i/lub usług.

Uroczyste przekazanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku prawa do certyfikacji przez Fundację
im. Królowej Polski św. Jadwigi podczas III Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej w Białymstoku 18.05.2014 r.
– Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor ROPS w Białymstoku
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•
•
•
•
•
•
•
•

centra integracji społecznej,
zakłady aktywności zawodowej,
spółdzielnie socjalne,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
spółki non-profit,
fundacje,
stowarzyszenia,
inne podmioty, które spełniają definicję
organizacji pozarządowej w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność
społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność
pożytku publicznego lub inna działalność
o charakterze ekonomicznym,
o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność
społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowaną działalność
gospodarczą, działalność pożytku publicznego
lub inną działalność o charakterze ekonomicznym.
Dodatkowo pomiot ubiegający się o możliwość
korzystania z certyfikatu musi spełnić następujące kryteria:
• realizacja działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym,
• funkcjonowanie na rynku od co najmniej
sześciu miesięcy,
• posiada co najmniej 30% przychodów
własnych w ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ).
Stosowanie Znaku spełnia podwójną rolę.
Z jednej strony przyczynia się do dbania

o ciągłą, wysoką jakość produktów lub usług
wytwarzanych w przedsiębiorstwach społecznych, z drugiej jest ciekawym logotypem, który
przyciąga uwagę klientów, oraz intuicyjnie informuje o swoim celu. Najważniejsze cele istnienia Znaku to:
• promowanie produktów i usług wytwarzanych w podmiotach ekonomii społecznej pod wspólną marką,
• dostarczanie podmiotom ekonomii społecznej dodatkowych narzędzi promocji,
reklamy i PR, które wyróżniają te jednostki spośród szerokiej oferty przedsiębiorstw komercyjnych,
• mobilizowanie podmiotów ekonomii
społecznej do nieustannego zabiegania
o utrzymywanie wysokiej jakości produktów i usług,
• umożliwienie klientom podejmowania
decyzji społecznie użytecznych, znak pozwala klientom odróżnić produkty podmiotów społecznie zaangażowanych od
firm komercyjnych,
• umożliwienie klientom kupowanie produktów i usług wysokiej jakości.1
W województwie podlaskim do grudnia 2015
roku prawo posługiwania się certyfikatem posiadają następujące podmioty:
1. Spółdzielnia Socjalna Netlajt.
2. Spółdzielnia Socjalna Delta.
3. Spółdzielnia Socjalna Alexis.
4. Fundacja Czas Lokalny.
5. Spółdzielnia Socjalna Aurora.
Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej
stronie internetowej „Zakupu prospołecznego”
www.zakupprospoleczny.pl oraz www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl.

1

Zakup prospołeczny Know-how dla instytucji certyfikujących, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Puszczykwo 2014r, s 12-13.
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Certyfikat otrzymują produkty i/lub usługi wytwarzane w przedsiębiorstwach społecznych
charakteryzujące się wysoką jakością. Ubiegać
się o niego mogą następujące podmioty ekonomii społecznej:
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
NA LATA 2014 – 2018 W ROKU 2014
Elżbieta Królewska – podinspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Narkomania to zjawisko wielowymiarowe:
określa się ją, jako problem zdrowotny, niosący
za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w odniesieniu do chorób infekcyjnych. Rozpatrywane jest również w kontekście gospodarczym, prawnym, czy kulturowym. Narkomania jednak to przede wszystkim
kwestia społeczna. Zażywanie narkotyków prowadzi do społecznej marginalizacji, ubóstwa,
bezrobocia, prostytucji, czy bezdomności.
W tym artykule pragniemy zaprezentować Państwu dane pozyskane na rzecz powstania Raportu od takich instytucji, jak: Policja, Straż
Graniczna, Izba Celna, Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Podlaski Oddział
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pokazują, że w 2014 r. na terenie województwa podlaskiego popełniono 1168 przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii, o 22 mniej w porównaniu do roku
ubiegłego. Od roku 2012 liczba przestępstw
związanych z narkotykami spada, co prezentuje
poniższy wykres.1
Wykres 1. Liczba narkotykowych przestępstw
stwierdzonych w województwie podlaskim w latach 2010-2014
2000
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W Raporcie ukazano również obraz jaki kreują
dane o ilości przestępstw wszczętych, wykrytych i stwierdzonych w województwie z podziałem na powiaty. Należałoby w pierwszej
kolejności wyjaśnić, iż przestępstwo wykryte
to takie przestępstwo stwierdzone, którego popełnienie zarzucono co najmniej jednej osobie
i przyjęto w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, że popełniła ona przestępstwo. 3
Ilość przestępstw wykrytych w roku 2014 wynosiła 1118. W roku bieżącym wszczęto ogółem 640 postępowań dotyczących przestępstw
narkotykowych. W efekcie działań w województwie podlaskim stwierdzono popełnienie
1168 przestępstw.
W 2014 r. odnotowano 664 osoby podejrzane
o popełnienie przestępstw przeciwko ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród nich
6,9 % (46 osób) stanowili nieletni. Jest to najniższy odsetek nieletnich w analizowanym
okresie lat 2010 – 2014, którzy dopuścili się
popełnienia przestępstw przeciwko ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii. Nieco większą
ilość zanotowano w roku 2010 i wynosiła ona
51 osób. Od roku 2011 utrzymuje się tendencja
spadkowa, jednakże w samym roku 2011 ilość
ta była najwyższa.
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Źródło: System Analityczny KSIP2
1
2

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji.

3

Hołyst B., Kryminologia, W-wa 1999 rok
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Wszczęte

Rok/

Stwierdzone

Powiat
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2013
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2012

2013

2014
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2013

2014

białostocki
łomżyński
suwalski
augustowski
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
wysoko-mazowiecki
zambrowski

193
54
51
27
28
20
19
13
10
10
17
24
14
17

230
59
62
33
29
24
21
8
18
6
21
23
17
38

285
64
54
39
26
18
23
13
7
13
21
37
15
25

504
311
86
105
75
52
43
15
19
20
55
43
72
39

533
143
83
44
61
27
47
13
48
4
53
28
53
34

416
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121
43
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55
30
13
33
24
72
43
53
58
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307
84
105
74
51
42
14
19
17
54
38
71
36

514
141
81
42
56
27
47
13
47
4
53
26
53
32

380
121
118
42
61
55
30
12
33
23
51
41
51
56

Dopalacze
W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 875), która dodała art. 4 pkt 11a wprowadzający pojęcie
nowej substancji, czyli „substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym
stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy
układ nerwowy”.4 Zmianie uległa także definicja ziela konopi innych niż włókniste, związane z różnymi etapami wegetacji rośliny. Co
bezpośrednio wpływa na czas kontroli, której
w samym założeniu podlegać ma każda forma
ziela konopi, która zawiera powyżej 0,2 proc.
THC (delta–9–tetrahydrokannabinolu).
Głównym celem ustawy jest wprowadzenie
takich rozwiązań, które zmierzają do objęcia
większą kontrolą substancji chemicznych tzw.
„dopalaczy”, które w roku 2010 były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach stacjonarnych jak również internetowych. Stanie się to
między innymi dzięki usprawnieniu funkcjonowania egzekucji administracyjnej w stosunku do przedsiębiorców wprowadzających do
obrotu dopalacze, jak również przyspieszenia
i usprawnienia procesu obejmowania nowo
4

Wykryte

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

2014
Podej- Osoby
rzani nieletnie
241
16
64
5
77
0
28
1
27
3
35
4
20
0
9
0
14
3
17
9
26
0
27
1
21
1
45
3

rozpoznawanych substancji psychoaktywnych
sankcjami karnymi. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa podlaskiego,
w ramach nadzoru nad egzekwowaniem zakazu
wprowadzania do obrotu środków zastępczych
przeprowadzili 7 kontroli na terenie województwa w w/w zakresie. W toku postępowań administracyjnych wydano 14 decyzji nakazujących
m.in. zaprzestania działalności i zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
Ważnym punktem ustawy jest również zmiana
statusu 114 substancji określanych do tej pory,
jako dopalacze, a które uzyskały status narkotyków. Dane pozyskane z Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku
wskazują, że w roku 2014:
• Placówki służby zdrowia woj. podlaskiego zgłosiły 23 przypadki podejrzeń zatruć
środkami zastępczymi, w tym u 19 osób
w przedziale wiekowym 14-17 lat oraz 9
osób od 18 do 31 lat,
• odnotowano cztery sklepy oferujące sprzedaż środków zastępczych,
Istotnym założeniem aktu prawnego jest także
zwiększenie zainteresowania organów ścigania
typami przestępstw związanymi z produkcją
oraz wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz
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Tabela 1 Ilość przestępstw wszczętych, stwierdzonych i wykrytych na terenie powiatów województwa
podlaskiego w latach 2012 – 2014
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20
rozszerzenie instytucji leczenia, edukacji i terapii w odniesieniu do osób używających środki odurzające. Dane Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku wskazują, że już w roku
2015 placówki leczenia, jak również Sądy Rodzinne i dla Nieletnich odnotowały 2124 osoby będące pod wpływem substancji psychoaktywnych w tym nowych substancji takich, jak
„Mocarz”, „Spidi Gonzalez”, „Shaman Pipe”,
jak również takich środków psychoaktywnych,
jak: marihuana, amfetamina, mefedron, metaamfetamina. Spośród ogółu osób 596 to nieletni, pozostałe 1528 osób to osoby powyżej 18
roku życia. Niezbędne stało się, zatem również
dostosowanie procedur krajowych związanych
z szeroko pojętą profilaktyką oraz zwalczaniem
wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu
psychoaktywnym do procedur obowiązujących
w państwach Unii Europejskiej.
Ustawa rozszerza katalog podmiotów realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem
narkomanii. Do katalogu dodano jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny
zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy
dziecka. Dodatkowo przy Ministrze Zdrowia
utworzony zostanie zespół do spraw oceny
ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi
związanego z używaniem nowych substancji
psychoaktywnych. W skład zespołu wejdą eksperci i specjaliści z zakresu nauk chemicznych,
farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk
społecznych lub nauk prawnych. Zespół będzie
opracowywał opinie dotyczące potencjalnego
zagrożenia związanego z używaniem określonych substancji. Jego zadaniem będzie również
przedstawianie rekomendacji, dotyczących
umieszczania najbardziej niebezpiecznych substancji w wykazach środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Izby Celej w Białymstoku
Polska jest jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków. Metody i poszczególne trasy przemytu uzależnione są od rodzaju, ilości
i kraju pochodzenia substancji. Są to:5

• droga morska i powietrzna do Polski –
przemyt kokainy z Ameryki Południowej
oraz marihuany i haszyszu z Afryki,
• droga lądowa - heroina oraz marihuana
i haszysz pochodzenia azjatyckiego (Azja
Południowo-Zachodnia),
• tzw. szlak bałkański, czyli Turcja, Bułgaria,
Rumunia, Węgry - przemyt heroiny pochodzącej z krajów tzw. Złotego Półksiężyca
- Afganistan, Pakistan, Iran, najwięcej heroiny trafia do Polski z Afganistanu,
• trasą tzw. Złotego Trójkąta - Birma – Laos
– Tajlandia trafia do Polski heroina, przy
czym mniejsze ilości przemycane są także
drogą powietrzną,
• przez terytorium Niemiec trafia do Polski
marihuana przemycana z Holandii drogą
lądową.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r.
o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.
1402 ze zm.) do zadań tej formacji należy ochrona granicy państwowej w tym, jak wskazuje art.
1 ust. 2 pkt 13 zapobieganie przemieszczaniu,
bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów przez granicę państwową środków
odurzających i substancji psychotropowych oraz
broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej w Białymstoku w 2014 r. ujawnili
następujące substancje psychoaktywne:6
• 45 684,82 g marihuany, w roku 2013 –
135,4 g
• 3 144, 13 g kokainy,
• 2 039,79 g amfetaminy, w roku 2013 1777,4 g
• 604,01 g haszyszu, w 2013 - 10 g haszyszu
• konopie indyjskie (2 krzaki + 57 szt. Nasion), w roku 2013 – 45 sadzonek
Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 990) wskazuje, że jej zadaniem jest „(…)
rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie
i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących
wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej
6

5

Źródło strona internetowa: http://www.narkomania.org.pl

Źródło: dane Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,
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W roku 2014 w toku pracy funkcjonariuszy
Izby Celnej w Białymstoku, z przemytu przez
pas graniczny województwa podlaskiego zabezpieczono 17 118 g amfetaminy, o wartości
rynkowej 513 540,00 zł.8, w roku 2013 - 4020 g
amfetaminy i marihuany oraz samej marihuany
w ilości 11 404 g.
Leczenie i rehabilitacja
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się
przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wycho-

jest Minister właściwy do spraw zdrowia, oraz
środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poniesione w 2014 roku na realizację świadczeń
zdrowotnych typu opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień w wybranych zakresach
świadczeń.
Wydatki poniesione ze względu na świadczenia
udzielane osobom uzależnionym w warunkach
oddziału/ośrodka dziennego wzrosły w roku
2014 o 18 400 zł w stosunku do roku 2013.
Zwiększeniu uległa również kwota wydatkowana na świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ogólnie
o 1 471 810,89 zł w obszarze świadczeń terapii
uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (o 37 795,25 zł) oraz
o kwotę 1 841 680,41 zł o świadczenia terapii
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
Tabela 3 Koszty świadczeń poniesionych w roku
2014 przez NFZ

Nazwa zakresu świadczeń
świadczenia udzielane w warunkach oddziału/ośrodka dziennego leczenie uzależnień, w tym:
świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych - leczenie
uzależnień, w tym:
leczenie uzależnień
świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
innych niż alkohol
świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

wawczej i zdrowotnej. Działalność ta oprócz
edukacji, wychowania, zapobiegania zorientowana jest również w obszarze realizacji zadań
z zakresu leczenia, rehabilitacji i reintegracji
osób uzależnionych. Finansowane są one ze
środków własnych podmiotów wykonujących
zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, środków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych
z części budżetu państwa, której dysponentem
7

8

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie celnej
*(Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323)
Źródło: dane Izby celnej w Białymstoku

Koszty 2014 r. w zł (wartość rachunków
przedstawionych przez Świadczeniodawców
opłaconych przez POW NFZ)
2014
2013
100 320,00

81 920,00

100 320,00*

81 920,00

4 911 642,94

3 169 832,05

2 417 400,63**

2 534 191,80**

433 151,50***

395 356,25***

219 410,40****
1 841 680,41*****

240 284,00****

Źródło: dane Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Epidemiologia zakażeń wirusem HIV oraz
zachorowań na AIDS w województwie podlaskim
AIDS jest problemem nie tylko zdrowotnym.
To kwestia społeczna i ekonomiczna. Dotyczy
zarówno nosicieli i osób chorych, którzy muszą
nauczyć się z nim żyć, jak i ich otoczenia, ale
również państwa, jako organu wykonawczego.
AIDS jest chorobą społeczną, zagrażającą całej
ludzkiej populacji. Eksperci szacują, że około

PPS 4(26)

Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium
towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo
i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny,
materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki
odurzające i substancje psychotropowe, broń,
amunicja, materiały wybuchowe oraz towary
i technologie o znaczeniu strategicznym”.7

22
Raportu, jako obraz działań realizowanych
przez gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wskazują one, że:

PPS 4(26)

a nawet więcej niż 10 milionów osób jest nosicielami HIV. Jedyną skuteczną bronią przeciwko AIDS jest wiedza, która określa jak wirus
wywołujący ją się rozprzestrzenia.

• 72 % gmin wspiera finansowo programy
profilaktyki uniwersalnej,
• 39 % gmin realizowało programy profilaktyki selektywnej i wskazującej, czyli
skierowanej do osób lub grup zagrożonych
problemowym używaniem narkotyków,
• 10 % gmin realizowało działania związane z podniesieniem poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczącej wszelkich problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
• 14 % spośród 118 podlaskich gmin podjęło się organizacji szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną,
• brak finansowania badań.
To jedynie nieliczne z wyników Raportu przedstawionego przez Krajowe Biuro ds. Przeciw-

Na problem HIV/AIDS powinniśmy patrzeć nie
tylko z perspektywy kraju, ale przede wszystkim z perspektywy regionu. Główną drogą zakażeń HIV są ryzykowne kontakty seksualne,
natomiast w grupie osób używających narkotyków iniekcyjnie nabywane są zazwyczaj w konsekwencji używania wspólnego sprzętu (strzykawek, igieł, itp.). Pomimo licznych kampanii
profilaktycznych, działań podnoszących wiedzę
o zakażeniach i konsekwencjach, jakie niesie
za sobą HIV/AIDS liczba zakażeń stale rośnie.
Wieloaspektowość HIV/AIDS oraz rosnące zagrożenie wymaga szczególnego potraktowania
tej problematyki. Zebrane w 2014 roku dane
wskazują na pogorszenie sytuacji w stosunku do
lat ubiegłych, co prezentuje Wykres 4.
Wykres 4 Liczba nowych zakażeń wirusem HIV
w latach 2007-2014 w województwie podlaskim
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Źródło: Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

działania Narkomanii. Wnioski, do jakich należy
się odnieść planując działania na rok kolejny to:

Powyższy wykres prezentuje zestaw danych zebranych od roku 2007 uzupełniony
o rok 2014, dotyczących zarejestrowanych
wykrytych zakażeń HIV oraz zachorowań na
AIDS Wynika z nich, że w roku 2014 r. zanotowano 26 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV w województwie podlaskim. Jest to
największy wzrost liczby przypadków zachorowań od roku 2007.

• wzmocnienie aktywności gmin w realizacji działań z zakresu profilaktyki selektywnej a szczególnie wskazującej,
• promowanie i zachęcanie do korzystania
i realizacji rekomendowanych programów
profilaktycznych, spełniające kryteria jakości o potwierdzonej skuteczności,
• zintensyfikowanie działań w kierunku realizacji szkoleń podnoszących kwalifikację osób zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii,
• wdrożenie programów redukcji szkód
zdrowotnych oraz analiza sytuacji pod
względem programu leczenia substytucyjnego.

Coroczny monitoring realizacji Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie lokalnym prowadzony jest w oparciu
o formularze sprawozdawcze przygotowane
przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pozyskane dane wpisują się w koncept

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W 2015 ROKU W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH
Monika Karolak – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku zgłosił 6 projektów uchwał w sprawie otwartych konkursów
na realizację zadań publicznych w sferze: pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działań

na rzecz osób niepełnosprawnych. Ogółem do
ROPS w Białymstoku w 2015 roku w ramach
ww. konkursów wpłynęło 155 ofert, udzielono
56 dotacji w kwocie 205 470 zł. W poniższej
tabeli przedstawiono szczegółowe informacje
w zakresie udzielonych dotacji.

SFERA POMOCY SPOŁECZNEJ
Wniosko- Suma udzieLiczba podTyp podmiotu
L.p.
Nazwa zadania/priorytet
wana kwota lonych domiotów którym
dotowanego
dotacji
tacji
udzielono dotację
Organizacja i promocja Podlaskich Dni
1
27 640 zł
20 000 zł
8
Rodziny.
fundacje – 6
Wspieranie inicjatyw promujących kształ2 cenie, edukację i integrację ludzi starszych,
18 350 zł
15 000 zł
5
stowarzyszenia
w tym Uniwersytetów III Wieku.
– 12
Wspieranie inicjatyw i działań edukapodmioty ko3 cyjnych skierowanych do dzieci, rodzin
27 763 zł
25 400 zł
7
ścielne/ wyznai osób najuboższych.
niowe – 4
Realizowanie zadań w zakresie przeciw4
8 000 zł
7 600 zł
2
działania przemocy w rodzinie.
- SUMA
81 753 zł
68 000 zł
22
22
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23 596 zł
20 000 zł
Wspieranie i prowadzenie działań z zakre- – I edycja
6 – I edycja
fundacje – 8
– I edycja
1 su szeroko pojętej rehabilitacji osób z nie15 950 zł
13 650 zł
4 – II edycja
stowarzyszenia
pełnosprawnością.
– II edycja
– II edycja
– 17
26 960 zł
22 000 zł
podmioty koPopularyzowanie i wspieranie różnych – I edycja
7 – I edycja
– I edycja
ścielne/ wyzna2 form aktywności i twórczości osób z nie31
765
zł
26
350
zł
niowe – 0
8
–
II
edycja
pełnosprawnością.
– II edycja
– II edycja
- SUMA
98 271 zł
82 000 zł
25
25
SFERA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Realizacja programów z zakresu profilakfundacje – 1
tyki selektywnej skierowanych do osób
1
46 310 zł
42 400 zł
6
używających nielegalnych substancji psystowarzyszenia
choaktywnych.
–6
Realizacja programów z zakresu unipodmioty kowersalnej profilaktyki uzależnień skieścielne/ wyzna2
13 570 zł
13 070 zł
3
rowanych do różnych grup docelowych,
niowe – 2
w szczególności do dzieci i młodzieży.
- SUMA
59 880 zł
55 470 zł
9
9

PPS 4(26)
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24
W ramach zadań realizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

przeprowadził otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ogółem do ROPS w Białymstoku w ramach ww. konkursu wpłynęło 51 ofert, dotację
przyznano 23 podmiotom w kwocie 301 079 zł.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe
informacje w ramach udzielonych dotacji.

Sprawozdanie z udzielnych dotacji ze środków PFRON w 2015 roku.
ROK 2015
1
2

3

4

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych
– aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu
integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielenia pomocy w procesie ich
rehabilitacji.
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
5 b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych środowiskach.
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób
niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
6 b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób
7
niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłuma8
czy przewodników.
Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
9 sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
10
społecznego i zawodowego.
Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnospraw11
nych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

2

39 910 zł

27 900 zł

2

40 000 zł

28 000 zł

3

56 760 zł

39 800 zł

-

-

-

6

104 415 zł 76 479 zł

1

19 600 zł

13 750 zł

-

-

-

1

19 900 zł

17 900 zł

5

92 120 zł

61 000 zł

1

20 000 zł

14 000 zł

1

12 525 zł

8 650 zł

25

-

1

19 494 zł

SUMA
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424 724 zł 301 079 zł

Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę – wprowadzono następujące zmiany

22

406 754 zł 288 529 zł

W 2015 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, zgodnie z art. 19
a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert (zlecanie
zadań publicznych na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy) wpłynęło 13 wniosków, udzielono 8 dotacji w kwocie 51 829 zł.
W dniu 26 października 2015 roku Uchwałą Nr
XV/124/15 Sejmik Województwa Podlaskiego
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalił roczny
„PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.
3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2016 ROKU”.
Program współpracy zawiera zbiór zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zasady
i inne formy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Celem
głównym współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
na terenie województwa oraz wspomaganie
zrównoważonego rozwoju.
Współpraca Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi ma
charakter finansowy i pozafinansowy.

13 600 zł

Współpraca o charakterze finansowym odbywa
się w trybie:
1) otwartego konkursu ofert – zlecanie zadań
publicznych zgodnie z art. 11 ustawy, (powierzanie lub wspieranie zadań publicznych),
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert zlecanie na wniosek organizacji realizacji
zadań publicznych, zgodnie z art. 19a ustawy.
Obszary współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi, obejmują sfery zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
Sfery zadań publicznych oraz priorytety
przewidziane do realizacji w 2016 roku:
sfera pomoc społeczna:
1.	 Organizacja promocja Podlaskich Dni Rodziny.
2.	 Inspirowanie, wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji,
integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3.	 Promowanie i wspieranie nowatorskich
rozwiązań dotyczących zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie.
sfera przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
1.	 Wspieranie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanych do różnych
grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży.
2.	 Wspieranie realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do
grup podwyższonego ryzyka.
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Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
12
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
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sfera działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1.	 Popularyzowanie wczesnej interwencji,
profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.
2.	 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych, w których współuczestniczą
osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
sfera ochrona i promocja zdrowia:
1.	 Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
2.	 Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.
3.	 Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków.
4.	 Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS.
sfera wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej:
1.	 Przygotowanie i start reprezentacji województwa we współzawodnictwie młodzieżowym.
2.	 Organizacja Mistrzostw Województwa
Podlaskiego.
3.	 Organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych.
4.	 Organizacja wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych,
sportu masowego.
5.	 Organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.
6.	 Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików.
7.	 Szkolenie kadry wojewódzkiej w dyscyplinach indywidualnych – olimpijskich, grach
zespołowych – olimpijskich w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

8.	 Realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie
sportu.
9.	 Dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe
osiągnięte w 2015 roku w Systemie Sportu
Młodzieżowego.
10.	 Organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych.
11.	 Organizacja wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych,
sportu masowego.
12.	 Organizacja działalności szkoleniowej
i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży.
13.	 Szkolenie kadry wojewódzkiej w dyscyplinach indywidualnych – olimpijskich, grach
zespołowych – olimpijskich w młodzieżowych.
14.	 Programy upowszechniające sport wśród
dzieci i młodzieży.
sfera turystyka i krajoznawstwo:
1.	 Wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych, w tym opracowanie dokumentacji.
2.	 Organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu
minimum wojewódzkim.
3.	 Promocja produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa
podlaskiego.
4.	 Opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego.
5.	 Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.
sfera ratownictwo i ochrona ludności:
Zapewnienie bezpieczeństwa nad obszarami
wodnymi w województwie podlaskim.
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1.	 Realizacja ponadlokalnych - regionalnych,
wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad,
turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie
nagród).
2.	 Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej w tym monografii.
3.	 Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień
dzieci i młodzieży.
4.	 Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy,
kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także
inne działania związane z podnoszeniem
wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego
wśród dzieci i młodzieży, osób starszych
a także osób niepełnosprawnych, np. rady,
sejmiki młodzieżowe.
5.	 Zachęcanie do innowacyjnych metod pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz do poszukiwań
ciekawych form pracy w zakresie edukacji.
sfera kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
dziedzictwa narodowego:
1.	 Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
2.	 Tworzenie i powiększanie kolekcji muzealnych i sztuki współczesnej.
3.	 Dziedzictwo, tradycja, tożsamość.
4.	 Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
sfera upowszechnianie i ochrony wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:
1.	 Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej.
2.	 Włączenie obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych
i monitorowanie ich realizacji.
3.	 Promowanie idei partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju społeczno-gospo-

darczego, ze szczególnym uwzględnieniem
roli organizacji pozarządowych.
4.	 Promowanie wysokiej jakości konsultacji
społecznych.
sfera działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego:
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości
narodowych i etnicznych zamieszkujących na
terenie województwa podlaskiego.
sfera ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
1.	 Realizacja działań z zakresu monitoringu,
inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji
wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
2.	 Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa.
sfera promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
1.	 Wymiana informacji o sytuacji na rynku
pracy.
2.	 Inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji na rynku
pracy.
3.	 Rozwijanie kształcenia ustawicznego.
4.	 Wspieranie działań na rzecz usług poradnictwa zawodowego.
5.	 Upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy.
sfera działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
Działania służące upowszechnianiu wiedzy
ekonomicznej i promocji przedsiębiorczości.
sfera działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32:
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sfera nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie:
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1.	 Działania edukacyjne i informacyjne mające na celu wzrost kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie współpracy
z administracją publiczną.
2.	 Wspieranie różnych form integracji sektora
pozarządowego.
3.	 Diagnoza kondycji i potencjału sektora pozarządowego województwa podlaskiego
oraz jakości współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.
sfera promocji i organizacji wolontariatu:
Organizacja i promocja różnych form wolontariatu.
Program współpracy Samorządu Województwa
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
realizowany będzie od 1 stycznia 2016 r. do
31 grudnia 2016 roku. Program finansowany
będzie z budżetu samorządu województwa,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz innych, dostępnych
funduszy krajowych, europejskich i międzynarodowych. Postępowanie w sprawie przyznania
dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zadania zleconego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego
w poszczególnych sferach pożytku publicznego opracowują właściwe departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku i Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku.
Informujemy również, iż Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o wprowadzeniu elektronicznego systemu obsługi
otwartych konkursów ofert zlecanych dla
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
W tym celu została zakupiona licencja systemu
pod nazwą www.WITKAC.pl. System realizuje

usługę e-administracji (cyfrowy urząd), która
polega na zastąpieniu procedur papierowych
nowoczesnymi narzędziami elektronicznymi.
Aplikacje internetowe usprawnią dotychczasową procedurę zlecania zadań organizacjom pozarządowym, która składa się z wielu etapów
m. in.: naboru ofert, oceny ofert przez komisje
konkursowe, podpisywaniu umów dotacyjnych, sprawozdawczości i archiwizacji.
System Witkac.pl spełnia oczekiwania organizacji aplikujących w konkursach samorządu –
generator ofert pomaga w uniknięciu błędów
formalnych, zapewnia szybkie zarejestrowanie
danych organizacji i przede wszystkim daje
możliwość przesłania oferty bez konieczności
wychodzenia z domu, czy biura. Natomiast
dla urzędu pozwala na usprawnienie procedur,
sprawny kontakt z wnioskodawcami, szybsze
załatwienie spraw.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2016
roku wszystkie konkursy obsługiwane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku będą prowadzone tylko w formie elektronicznej!
Więcej informacji na temat systemu Witkac.pl,
programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku, postępowania
w sprawie przyznania dotacji, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych znajdą Państwo na stronach
internetowych:
www.WITKAC.pl
www.rops-bialystok.pl/konkursy/konkursy2016
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl

Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku:
Krystyna Bobrowska-Dąbrowska – kierownik
Marcin Czerwiński
Aneta Filipowicz
Małgorzata Janczuk
Monika Karolak
Elżbieta Królewska
Natalia Jakimowicz
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

