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Szanowni Państwo!

 W bieżącym numerze kwartalnika „Podlaski Przegląd Społecz-
ny” po raz ostatni znajdziecie Państwo artykuł z realizacji projek-
tu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” . 
Pierwszy kwartał 2015 roku był jednocześnie ostatnim kwartałem, 
w którym realizowaliśmy dla Państwa działania w ramach projektu . 

 Ponadto przedstawiamy Państwu artykuły naszych doradców 
Pani Anny Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda . Dotyczą one te-
matyki związanej z efektywnym wsparciem dla grup zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z aspektami ram finanso-
wych w strategiach rozwiązywania problemów społecznych .

 Pani Urszula Andrejuk - kierownik działu usług socjalnych 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach na przykładzie 
gminy Łapy przedstawia w swoich artykułach temat środowiskowego 
systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i do-
tkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz dostęp osób niepeł-
nosprawnych do udziału w kulturze na przykładzie działalności klubu 
„KREATYWNI .OBOK .PL” .

Życzymy miłej lektury!
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PS Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Pierwszy kwartał 2015 roku był jednocześnie 
ostatnim kwartałem, w którym realizowali-
śmy dla Państwa działania w ramach projektu 
systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlep-
szy – szkolenia oraz specjalistyczne doradz-
two dla kadr instytucji pomocy społecznej” . 
W tym okresie zorganizowaliśmy 14 szkoleń, 
w tym 3 szkolenia jednodniowe, 6 szkoleń 

dwudniowych i 5 szkoleń trzydniowych oraz 
12 spotkań w ramach 6 kursów specjalistycz-
nych . Działania prowadzone były przez do-
świadczonych i wykwalifikowanych trenerów . 
Szkolenia i kursy organizowane były w Hotelu 
3Trio przy ul . Hurtowej 3 w Białymstoku i Wyż-
szej Szkole Finansów i Zarządzania w Białym-
stoku („Pracownik Socjalny I stopnia”) .

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

Termin działania Temat działania Trener / prelegent

Szkolenia 1-dniowe

16 .02 .2015 Szkolenie: 
„Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy” Igor Mertyn

12 .03 .2015 Szkolenie: 
„Ochrona danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej” Paweł Tomaszewski

25 .03 .2015 Szkolenie: 
„Ochrona danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej” Paweł Tomaszewski

Szkolenia 2-dniowe

26-27 .01 .2015
Szkolenie:
„Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS i Klient – PUP, w tym 
profesjonalna obsługa klienta”

Igor Mertyn

02-03 .02 .2015 Szkolenie:
„Seksualność osób niepełnosprawnych” Dorota Mączka

19-20 .02 .2015 Szkolenie:
 „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” Mariola Król

09-10 .03 .2015 Szkolenie:
„Socjoterapia” Agnieszka Jackowska-Mazur

19-20 .03 .2015 Szkolenie:
 „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” Mariola Król

23-24 .03 .2015 Szkolenie:
„Socjoterapia” Agnieszka Jackowska-Mazur

Szkolenia 3-dniowe

16-18 .02 .2015 Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją” Mariola Król

24-26 .02 .2015 Szkolenie:
„Metodyka pracy asystenta rodziny” Beata Hawryłko-Zygmunt

10-12 .03 .2015 Szkolenie:
„Metodyka pracy asystenta rodziny” Beata Hawryłko-Zygmunt

16-18 .03 .2015 Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją” Mariola Król
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Szkolenie „Zawieranie 
kontraktów socjalnych i wywiad 
środowiskowy” 

W dniu 16 lutego 2015 r . odbyło się 8-godzinne 
szkolenie nt . „Zawieranie kontraktów socjal-
nych i wywiad środowiskowy” . Szkolenie kie-
rowane było do pracowników ośrodków pomo-
cy społecznej województwa podlaskiego . 
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i do-
skonalenie umiejętności dotyczących praktycz-
nego zastosowania kontraktu socjalnego oraz 
prawidłowego przeprowadzenia wywiadu śro-
dowiskowego .

Termin działania Temat działania Trener / prelegent

23-25 .03 .2015 Szkolenie:
„Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją” Mariola Król

Kursy specjalistyczne

12-15 .01 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne” Mariola Król

17-18 .01 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Pracownik socjalny I stopnia” kadra dydaktyczna WSFiZ

19-21 .01 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia” Artur Lewiński

26-29 .01 .2015
Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” 
- dla dwóch grup równocześnie

Jacek Szczepkowski, Artur 
Lewiński

31 .01-01 .02 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Pracownik socjalny I stopnia” kadra dydaktyczna WSFiZ

02-05 .02 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Mediacje rodzinne” Mariola Król

10-13 .02 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” Jacek Szczepkowski

16-18 .02 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia” Artur Lewiński

02-05 .03 .2015 Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” Artur Lewiński

16-19 .03 .2015
Kurs specjalistyczny:
„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” 
- dla dwóch grup równocześnie

Jacek Szczepkowski, Artur 
Lewiński

Główne zagadnienia szkolenia to: 
•	 kontrakt socjalny jako narzędzie w pracy 

socjalnej,
•	 określenie zasad wdrożenia kontraktu so-

cjalnego w ośrodku pomocy społecznej, 
•	 procedura prowadzenia kontraktu . Wska-

zania i ograniczenia do zawierania kon-
traktów,

•	 wyznaczanie celów i określanie efektów 
działań w kontrakcie socjalnym,
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wyznaczonych celów, z zastosowaniem 
instrumentów aktywnej integracji,

•	 zasady, zakres i sposoby dokonywania 
oceny działań, podejmowanych przez stro-
ny kontraktu - ewaluacja kontraktu,

•	 analiza zestawu instrumentów integracji 
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, sto-
sowanych przez ośrodek pomocy społecz-
nej,

•	 wywiad środowiskowy w świetle Rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 8 czerwca 2012 r .

Trenerem szkolenia był Pan Igor Mertyn z Biu-
ra Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp . z o .o . 
w Łodzi .

Szkolenie „Ochrona danych 
osobowych w instytucjach 
pomocy społecznej”

W dniach 12 oraz 25 marca 2015 r . odbyły się 
dwa 8-godzinne szkolenia nt . „Ochrona danych 
osobowych w instytucjach pomocy społecz-
nej” . Szkolenia zorganizowane zostały w odpo-
wiedzi na prośbę dyrektorów domów pomocy 
społecznej województwa podlaskiego .
Główne zagadnienia, które zostały poruszone 
podczas szkoleń to: 
•	 przepisy dotyczące ochrony danych oso-

bowych – wprowadzenie,
•	 gromadzenie i przetwarzanie danych oso-

bowych w instytucjach pomocy społecz-
nej,

•	 dane zwykłe a dane wrażliwe,
•	 podstawowe zasady ochrony danych oso-

bowych,
•	 administrator bezpieczeństwa informacji,
•	 obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych 

danych,
•	 wymagana przez przepisy dokumentacja – 

co i w jaki sposób przygotować? 
•	 GIODO,
•	 informacja publiczna w zakresie danych 

osobowych,
•	 w jaki sposób legalnie przekazywać dane 

osobowe zewnętrznym podmiotom,
•	 informacje niejawne i ich obieg .

Trenerem szkoleń był Pan Paweł Tomaszewski 
z ISECURE z Warszawy .

Szkolenie „Komunikacja OPS - 
PUP, Klient – OPS i Klient – PUP, 
w tym profesjonalna obsługa 
klienta”

W dniach 26-27 stycznia 2015 r . odbyło się 
szkolenie z zakresu współpracy PUP i OPS 
pn . „Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS 
i Klient – PUP, w tym profesjonalna obsługa 
klienta” . Szkolenie skierowane było dla pra-
cowników ośrodków pomocy społecznej i po-
wiatowych urzędów pracy woj . podlaskiego .
Głównymi celami poruszonymi podczas szko-
lenia były:
•	 komunikacja OPS-PUP, wzmocnienie 

przepływu informacji pomiędzy instytu-
cjami,

•	 służebny charakter pracy OPS i PUP, 
•	 profesjonalna obsługa klienta OPS oraz 

PUP,
•	 budowanie pozytywnych relacji z klien-

tem, 
•	 rozmowa z trudnym klientem, 
•	 budowanie pozytywnego wizerunku insty-

tucji przez pracowników .

Trenerem szkolenia był Pan Igor Mertyn z Biu-
ra Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp . z o .o . 
w Łodzi .

Szkolenie „Seksualność osób 
niepełnosprawnych” 

W dniach 02-03 lutego 2015 r . odbyło się 16–
godzinne szkolenie nt . „Seksualność osób nie-
pełnosprawnych” . Szkolenie kierowane było 
do pracowników instytucji pomocy i integracji 
społecznej województwa podlaskiego . 
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy w za-
kresie seksualności osób niepełnosprawnych . 
Główne zagadnienia szkolenia to: 
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nych,
•	 normy rozwojowe i kliniczne w zakresie 

zachowań seksualnych,
•	 rola osób wspierających w przeżywaniu 

seksualności osób niepełnosprawnych in-
telektualnie,

•	 profilaktyka przemocy seksualnej,
•	 seksualność osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie a postawy społeczne,
•	 sposoby radzenia sobie w sytuacjach trud-

nych, związanych z seksualnością pod-
opiecznych .

Trenerem szkolenia była Pani Dorota Mączka 
z Psychologicznego Centrum Szkoleniowo- Te-
rapeutycznego Acceptus .

Szkolenie „Stres, wypalenie 
zawodowe i asertywność”

W dniach 19-20 lutego 2015 r . oraz 19-20 mar-
ca 2015 r . odbyły się dwie kolejne edycje szko-
lenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertyw-
ność” . 

Głównym celem dwudniowych szkoleń była 
analiza indywidualnej i organizacyjnej kondycji 
antystresowej, a w konsekwencji – eliminacja 

stresorów, wykształcenie umiejętności diagno-
zy, profilaktyki i radzenia sobie w sytuacjach 
stresowych, nabycie umiejętności poznawania 
syndromu wypalenia zawodowego i sposoby 
radzenia sobie z nim . 
Zagadnienia, które omówiono na szkoleniach 
to:
•	 Zjawisko stresu, rodzaje stresu, czynniki 

stresogenne
•	 Obiektywne i subiektywne przyczyny stre-

su
•	 Czynniki osobowości chroniące przed 

stresem
•	 Poczucie własnej wartości
•	 Asertywność w walce ze stresem – rozwi-

janie zachowań asertywnych
•	 Testy anty- i pro- asertywne
•	 Trening asertywności
•	 Strategie radzenia sobie ze stresem: emo-

cje, zadanie, unikanie . Świadomość okre-
ślonych stylów radzenia sobie – testy 
i kwestionariusze

•	 Trening antystresowy
•	 Sposoby radzenia sobie ze stresem: trening 

autogenny Schultza, aromaterapia, muzy-
koterapia, techniki oddechowe, relaksacja, 
wizualizacja, afirmacje, pozytywne nasta-
wienie, pozytywny monolog wewnętrzny 
(możliwość doświadczenia wybranych 
technik radzenia sobie ze stresem)

•	 Syndrom wypalenia zawodowego: proces, 
czynniki predysponujące, przejawy

•	 Rola pracownika w wypaleniu zawodo-
wym – zapobieganie wypaleniu

•	 Koncepcja koherencji wewnętrznej jako 
filozofia życia prozdrowotna

Trenerem szkoleń była Pani Mariola Król z Fir-
my „Bliżej” .
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W dniach 09-10 marca 2015 r . oraz 23-24 mar-
ca 2015 r . odbyły się dwie edycje dwudniowe-
go szkolenia „Socjoterapia” . Były one przepro-
wadzone przez Panią Agnieszkę Jackowską-
-Mazur . Odbiorcami szkolenia byli pracownicy 
instytucji pomocy i integracji społecznej z wo-
jewództwa podlaskiego . Celem szkolenia było 
pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie 
stosowania metody socjoterapii .
Zagadnienia, które omówiono na szkoleniu to: 
•	 zasady obowiązujące w socjoterapii,
•	 podstawowe techniki stosowane w socjo-

terapii,
•	 strategie obronne oraz opracowanie planu 

pomocy podopiecznemu,
•	 zasady konstruowania konspektów zajęć 

socjoterapeutycznych w zależności od eta-
pu procesu grupowego,

•	 wykorzystanie własnego potencjału w two-
rzeniu planu na pracę z grupą,

•	 umiejętne przeprowadzenie rozmowy in-
dywidualnej . 

Szkolenie poparte było przykładami zajęć so-
cjoterapeutycznych .

Szkolenie „Sposoby 
negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją”

Szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie 
z psychomanipulacją” zostało zorganizowane 
w terminach: 16-18 lutego 2015 r ., 16-18 mar-
ca 2015 r . oraz 23-25 marca 2015 r . Trenerem 
działań była Pani Mariola Król z Firmy „Bli-
żej” . 
Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umie-
jętności w zakresie prowadzenia negocjacji 
i rozpoznawania mechanizmów manipulacji . 
Zagadnienia, które omówiono podczas szkoleń 
to:
•	 Pojęcie negocjacji
•	 Techniki prowadzenia negocjacji
•	 Style negocjacyjne: twarde, miękkie, na-

stawione na współpracę
•	 Podstawy konstruktywnego porozumie-

wania się w negocjacjach
•	 Blokady komunikacyjne 
•	 Budowanie dobrego kontaktu i porozu-

mienia
•	 Pierwsze wrażenie i nastawienie
•	 Skuteczne i pomocne aktywne słuchanie 

w negocjacjach
•	 Parafraza
•	 Odzwierciedlenie
•	 Prowadzenie
•	 Negocjacje nastawione na współpracę
•	 Stanowiska a interesy stron, formułowanie 

problemów, poszukiwanie rozwiązań
•	 Mediacje i negocjacje sposobem rozwią-

zywania konfliktów
•	 Pojęcie psychomanipulacji
•	 Psychomanipulacja podopiecznych insty-

tucji pomocy społecznej
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lacje w zależności od osoby, która ją sto-
suje

•	 Jak sobie radzić z presją i manipulacją

Dwudziestoczterogodzinne szkolenie obejmo-
wało również ćwiczenia praktyczne .

Szkolenie „Metodyka pracy 
asystenta rodziny”

W dniach 24-26 lutego 2015 r . oraz 10-12 marca 
2015 r . odbyły się dwie edycje szkolenia skie-
rowanego do asystentów rodzin z województwa 
podlaskiego pn . „Metodyka pracy asystenta ro-
dziny” . Powyższe szkolenia przeprowadziła 
Pani Beata Hawryłko-Zygmunt z Ośrodka Te-
rapii Psychodynamicznej z Lublina
Głównymi zagadnieniami poruszonymi pod-
czas szkolenia były: 
•	 wybrane zagadnienia prawne dot . pracy 

asystenta rodziny - zadania i uprawnienia 
asystenta rodziny,

•	 definicje rodziny, jej struktura, funkcje 
oraz potrzeby i problemy,

•	 charakterystyka problemów rodziny, 
w tym: 
a) problemów destrukcyjnych zachowań 

dziecka i rodziców, 
b) nieprawidłowych postaw rodzicielskich, 
c) problemów wychowawczych, 
d) problemów w pełnieniu ról społecz-

nych, bezrobocia, uzależnienia, choro-
by psychicznej;

•	 analiza potrzeb i problemów rodziny,
•	 problematyka interwencji kryzysowej 

w rodzinie,

•	 sporządzanie planu pracy z rodziną,
•	 współpraca asystenta z rodzinami oraz 

służbami wspierającymi rodzinę,
•	 komunikacja interpersonalna

Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników 
otrzymał zaświadczenie potwierdzające jego 
udział, zawierające informację o tematyce 
oraz wymiarze godzin.

Kurs specjalistyczny „Mediacje 
rodzinne”

W dniach 02-05 lutego 2015 r . została zakoń-
czona ostatnia edycja kursu „Mediacje rodzin-
ne” . Kurs poprowadziła Pani Mariola Król .
Celem kursu, który obejmował łącznie 80 go-
dzin dydaktycznych było zdobycie wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących prowadzenia media-
cji rodzinnych, program kursu był zgodny ze 
Standardami szkolenia mediatorów Społecznej 
Rady do Spraw Alternatywnych Metod Roz-
wiązywania Konfliktów i Sporów przy Mini-
strze Sprawiedliwości .
Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji 
mediatora rodzinnego, zawierający informacje 
o kursie, temacie kursu oraz wymiarze godzin .

Kurs specjalistyczny „Pracownik 
socjalny I stopnia”

W dniach 31 stycznia – 01 lutego 2015 r . zakoń-
czył się kurs specjalistyczny „Pracownik socjal-
ny I stopnia” . Realizatorem kursu była Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku . 
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PS Program zajęć obejmował łącznie 190 godzin 
dydaktycznych zajęć teoretycznych .
Cały kurs składał się z jedenastu zjazdów, które 
odbywały się w Wyższej Szkole Finansów i Za-
rządzania w Białymstoku przy ul . Ciepłej 40 . 
Kurs przeznaczony był dla osób które:
	– posiadają uprawnienia do wykonywania za-
wodu pracownika socjalnego, uzyskanego 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 
marca 2004 r . o pomocy społecznej lub art . 
5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r . o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej (Dz . U . Nr 48, 
poz . 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu 
kwalifikacji w zawodzie regulowanym pra-
cownika socjalnego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 18 marca 2008 r . o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
tych w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej (Dz . U . Nr 63, poz . 394);
	– posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w za-
wodzie pracownika socjalnego .

Celem kursu było przygotowanie do pełnienia 
roli zawodowej pracownika socjalnego I stop-
nia . Zakres kursu obejmował następujące mo-
duły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich 
realizację:
1) warsztat pracy pracownika socjalnego – 50 

godzin;
2) etykę zawodową i prawa człowieka – 10 go-

dzin;
3) wybrane zagadnienia z zakresu prawa ro-

dzinnego, prawa cywilnego, prawa admi-
nistracyjnego, prawa karnego, prawa pracy 
i zabezpieczenia społecznego – 30 godzin;

4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomo-
cy społecznej – 20 godzin;

5) umiejętności interpersonalne w pracy socjal-
nej – 40 godzin;

6) sieć wsparcia społeczności lokalnej – 20 go-
dzin;

7) metody oraz techniki tworzenia projektów 
socjalnych – 20 godzin .

Trenerami/wykładowcami kursu była kadra dy-
daktyczna Wyższej Szkoły Finansów i Zarzą-
dzania w Białymstoku . 

Po zakończonym kursie uczestnicy przystąpią 
do egzaminu nadającego uprawnienia I stop-
nia specjalizacji w zawodzie pracownik socjal-
ny przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną 
zaplanowanego na dzień 09 maja 2015 r.

Kurs specjalistyczny „Terapia 
skoncentrowana na rozwiązaniach 
I stopnia” 

W ubiegłym kwartale zakończył się kurs spe-
cjalistyczny „Terapia skoncentrowana na roz-
wiązaniach I stopnia” dla trzech grup szkole-
niowych . Kurs realizowany był w układzie 
dwóch spotkań czterodniowych dla jednej gru-
py, z których każde obejmowało 36 godz . dy-
daktycznych . Działanie przeprowadzone było 
w terminach: 26-29 stycznia oraz 16-19 marca 
2015 r . dla dwóch grup równocześnie oraz 10-
13 lutego oraz 02-05 marca 2015 r . – dla jed-
nej grupy . Uczestnikami kursu byli pracownicy 
ośrodków pomocy i integracji społecznej woje-
wództwa podlaskiego .
Celem kursu było nabycie przez uczestników 
wiedzy i umiejętności wydobywania, wzmac-
niania, rozszerzania we współpracy z klien-
tem tych aspektów jego życia, które mogą być 
pomocne przy efektywnym rozwiązywaniu 
jego problemów . Podczas kursu nasi benefi-
cjenci poznali nowe, efektywne narzędzia pra-
cy z podopiecznym pomocy społecznej, które 
podwyższą jej skuteczność .

Trenerami kursu byli: Pan Jacek Szczepkow-
ski i Pan Artur Lewiński z Centrum Rozwiązań 
TSR .
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skoncentrowana na rozwiązaniach 
II stopnia”

W dniach 16-18 lutego 2015 r . zakończyła się 
druga edycja kursu ‘Terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach II stopnia” . Był to kurs zaawan-
sowany adresowany do osób, które ukończyły 
kurs podstawowy z zakresu TSR . Obejmował 
łącznie 150 godz . dydaktycznych .
Celem kursu było pogłębienie umiejętności po-
sługiwania się w praktyce narzędziami oraz me-
todami charakterystycznymi dla TSR: rozwój 
umiejętności prowadzenia terapii skoncentro-
wanej na rozwiązaniach w oparciu o założenia 
i techniki poznane podczas kursu podstawowe-
go, poszerzanie wiedzy na temat samej meto-
dy TSR i możliwości jej aplikacji do praktyki, 
poznanie nowych narzędzi wykorzystywanych 
w TSR, poznanie specyfiki pracy metodą TSR 
z określonymi kategoriami problemów i klien-
tami ich doświadczającymi .
Trenerami kursu byli Panowie Jacek Szczep-
kowski i Artur Lewiński z Centrum Rozwiązań 
TSR .

Z dniem 30 czerwca 2015 r . zakończy się pro-
jekt systemowy Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktyw-
ny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjali-
styczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 
społecznej”, w ramach którego od 2008 roku 
prowadziliśmy dla Państwa szereg działań pod-
noszących i rozwijających kwalifikacje oraz 
doświadczenie niezbędne w pracy służb spo-
łecznych na terenie województwa podlaskiego 
oraz wzmacniających współpracę pomiędzy 
pracownikami poszczególnych służb .

Projekt był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 7 .1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7 .1 .3 Podnoszenie kwalifikacji kadr 
pomocy i integracji społecznej .

W związku z powyższym Zespół Biura Projek-
tu pragnie podziękować wszystkim instytucjom 
za dotychczasową współpracę podczas realiza-
cji założeń Projektu . Serdecznie dziękujemy za 
aktywny udział w działaniach naszego Projek-
tu, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w życiu zawodowym .



10
A

K
TY

W
N

A 
IN

TE
G

R
A

C
JA

Aktywna integracja – efektywne wsparcie dla 
grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym

Anna Tomulewicz
Doradca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku

Dlaczego aktywna integracja 

 Szansą na zmianę położenia osób, rodzin 
i grup wykluczonych, a tym samym zmniej-
szenie kosztów pomocy społecznej w każdej 
społeczności jest aktywna integracja. Zapla-
nowana w dokumentach strategicznych i pro-
gramowych oraz systemowo realizowana przez 
współpracujące instytucje publiczne, kościelne, 
prywatne lub pozarządowe zapewnia włączenie 
i pobudzenie do udziału w życiu społecznym, 
publicznym czy zawodowym . 
 Problemy społeczne nie są możliwe do 
samodzielnego rozwiązania przez jednostki .
 Integracja jest przeciwieństwem wy-
kluczenia, czyli działaniem na rzecz pełnego 
uczestnictwa osób i rodzin w życiu społecz-
nym, co obejmuje zarówno osiągnięcie właści-
wego dochodu, zatrudnienie, usługi wsparcia, 
jak również nieskrępowany dostęp do dóbr 
i usług .
 Aktywna integracja w odpowiedzi na 
kluczowe obszary wsparcia zdiagnozowa-
nych lokalnie grup wykluczonych zakładać 
powinna:
a) szereg różnorodnych i nieszablonowych 

działań, 
b) indywidualizację wsparcia, 
c) włączenie osób i grup w aktywność, którą 

określa się pojęciem empowerment, czyli 
uczestnictwo i upodmiotowienie.

 Aktywna integracja to proces rozłożony 
w czasie, gdyż rozwiązywanie problemów spo-
łecznych nie jest pojedynczym działaniem ra-
towniczym skierowanym na objaw, lecz syste-
mem długoterminowych oddziaływań kompen-
sacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych 
i edukacyjnych jednocześnie .
Zaplanowanie aktywnej integracji jako tro-
ski o najsłabszych, przy wykorzystaniu ich 

potencjału do współtworzenia rozwiązań po-
mocowych, wydaje się integralnym elementem 
rozwoju każdej społeczności .
Aktywna integracja ma również wymiar ekono-
miczny . Zwiększenie działań profilaktycznych 
i aktywizacyjnych w stosunku do interwencyj-
nych, przekłada się na skuteczność i efektyw-
ność polityki społecznej, a za tym zmniejszenie 
skali osób wykluczonych lokalnie . Koszty za-
niechania są definiowane jako koszty alterna-
tywne, jakie muszą zostać poniesione w przy-
szłości na skutek braku działań aktywnej inte-
gracji w teraźniejszości1 .
Wyniki badań dotyczących oceny sposobu pro-
wadzenia lokalnej polityki społecznej, wska-
zują na wiele dysfunkcji w obecnym systemie 
pomocy społecznej . Utrudniają one bardzo 
istotnie prowadzenie długofalowej, spójnej 
i efektywnej polityki społecznej przez samo-
rządy gminne i powiatowe. Obecny system 
postrzegany jest jako interwencyjny . Przypi-
sywane są mu takie cechy jak: zachowawczość, 
pasywność, bierność, reaktywność i akcyjność . 
Brakuje koordynacji pionowej i poziomej w za-
kresie działań pomocowych . Tworzenie planów 
działań pomocowych w gminach i powiatach 
odbywa się w sposób rutynowy, typowy dla 
corocznie powtarzanych działań . Brakuje na-
rzędzi do szacowania kosztów przedsięwzięć 
w polityce społecznej . Utrudnia to planowanie 
działań pomocowych oraz analizę ich konse-
kwencji .2 

1 Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowa-
cyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki spo-
łecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania 
działań aktywizująco-wpierających, MCPS, Warszawa 2014

2 Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowa-
cyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki spo-
łecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania 
działań aktywizująco-wpierających, MCPS, Warszawa 2014
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 Realizacją celów pomocowych, w tym 
aktywnej integracji zaprojektowanych w do-
kumentach strategicznych i programach lokal-
nych powinny zajmować się instytucje publicz-
ne (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe 
centra pomocy rodzinie, punkty konsultacyjne, 

ośrodki wsparcia), organizacje pozarządowe, 
kościelne i inne podmiotów działających w sfe-
rze społecznej . Założeniem polityki społecznej 
jest by ich działania wzmacniały aktywizację 
osób wykluczonych i były skoncentrowane 

Tabela 1. Odsetek osób, które w 2013 roku skorzystały z pomocy i wsparcia 

POWIATY
Liczba 

mieszkańców 
OGÓŁEM

Liczba osób, 
którym udzielono 
pomocy i wsparcia

Odsetek mieszkańców, którzy 
korzystali ze wsparcia PCPR-

ów i OPS-ów w 2013 r.
augustowski 59296 8469 14%
grajewski 48941 6000 12%
suwalski 36692 4419 12%
bielski 58371 6408 11%
moniecki 42482 4504 11%
sejneński 21329 2426 11%
sokólski 71842 7898 11%
m.Suwałki 69337 7715 11%
hajnowski 46518 4489 10%
kolneński 40146 3510 9%
wysokomazowiecki 59910 5399 9%
białostocki 142812 11144 8%
łomżyński 52404 4041 8%
zambrowski 44633 3118 7%
siemiatycki 47873 3000 6%
m.Łomża 60470 3855 6%
m.Białystok 276900 13716 5%

Suma 1179956 100111
Źródło: opracowanie ROPS Białystok własne na podstawie danych OZPS

Tabela 2 Dane liczbowe o osobach i rodzinach, którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne 
w latach 2011-2013

 
2011 2012 2013

ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR ogółem OPS PCPR
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE

Liczba osób 73738 72023 1715 73326 71965 1361 77396 75507 1889
w tym: os . długotrwale korzy-

stające 40911 40062 849 40714 40169 545 40890 40420 470

Liczba rodzin 44589 43403 1186 45221 44072 1149 47283 45957 1326
Liczba osób w rodzinach 126655 123809 2846 124832 121934 2898 128271 125176 3095

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 47502 47192 310 39817 39274 543 38163 37473 690

Liczba rodzin 27025 26762 263 21567 21073 494 21571 21041 530
Liczba osób w rodzinach 91179 90546 633 81896 80588 1308 81229 79993 1236

Źródło: opracowanie własne ROPS Białystok na podstawie danych OZPS
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na doprowadzeniu do usamodzielnienia bądź 
względnego usamodzielnienia osób i rodzin .3

 Zgodnie z danymi przekazanymi przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe 
centra pomocy rodzinie w roku 2013 na terenie 
województwa podlaskiego pomocy i wsparcia 
udzielono ogółem 100 .111 osobom, czyli 8% 
mieszkańców województwa podlaskiego . 
 Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej 
osób, które skorzystały w 2013 roku ze wspar-
cia instytucji pomocy społecznej (OPS i PCPR) 
zamieszkiwało w powiatach augustowskim, 
grajewskim i suwalskim, najmniej beneficjen-
tów zanotowano wśród mieszkańców miast 
Białystok i Łomża oraz w powiecie siemiatyc-
kim . 
 Niestety z roku na rok przybywa osób, 
które korzystają ze świadczeń finansowych, 
a spada ilość świadczeń niepieniężnych, czyli 
wsparcia np . w formie specjalistycznego porad-
nictwa, usług asystenta rodziny czy interwencji 
kryzysowej .
 Niepokojące jest, że takie formy po-
mocy jak: szkolenia, poradnictwo i terapia 
rodzinna, poradnictwo specjalistyczne oraz 
praca socjalna wskazane zostały przez oso-
by korzystające z pomocy w województwie 
podlaskim jako najmniej użyteczne4 . Pomoc 
finansowa jest najczęściej przyjmowana długo-
trwale, zaś pomoc w formie usług oraz porad 
i konsultacji okresowo .
 Brak pomiaru jakości pracy (np . usamo-
dzielnionych rodzin, włączonych społecznie) 
oraz brak realnego współdziałania w instytu-
cjach pomocowych w konsekwencji skutkuje 
brakiem odpowiedzialności za efekty . Wpływa 
to na minimalizm podejmowanego wsparcia 
przez służby oraz utrwala wieloletnie formy 
świadczeń, prowadząc do uzależniania rodzin 
od pomocy społecznej . Prawie połowę osób - 
45 % stanowią mieszkańcy, którzy korzystają 
ze świadczeń długotrwale, z trudną sytuacją 
życiową powyżej 3 lat5 . Może to wskazywać 
na nastawienie beneficjentów na otrzymywa-

3 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 
(DZ .U poz . 182 z 2013) 

4 Raport: Diagnoza sytuacji życiowej odbiorców pomocy 
społecznej, ROPS, 2014

5 Należy jednak mieć na uwadze, że do pomocy społecznej 
trafiają również osoby, które jak najszybciej starają się zmie-
nić swoją sytuację życiową . Stanowią one jednak znacznie 
mniejszy procent niż pozostałe grupy .

nie świadczeń pieniężnych i brak motywacji do 
zmian . 
 Działania w obszarze aktywnej integracji 
do 2007 roku były realizowane przez samorzą-
dy gminne lub organizacje pozarządowe w spo-
sób incydentalny i zdeterminowany przez po-
siadane środki budżetowe6 . W roku 2007 gminy 
w województwie podlaskim wskazały jedynie 
4 projekty dotyczące włączenia społecznego . 
Niektóre organizacje kościelne i pomocowe 
działając samodzielnie bądź w partnerstwach 
lokalnych próbowały aktywizować rodziny, 
czy grupy, do których kierowały swoją statuto-
wą działalność . 
 Dzięki finansowemu wsparciu ze źródeł 
zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2007-2103, Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich w la-
tach 2007-2010, czy Europejskiego Funduszu 
Społecznego w latach 2008-2013, programów 
rządowych (skierowanych na asystenturę ro-
dzinną, ekonomię społeczną, wolontariat, czy 
osoby z zaburzeniami psychicznymi) konty-
nuowano oraz rozpoczęto szereg inicjatyw 
skierowanych na rozwiązywanie problemów 
społecznych w formie projektów systemo-
wych ośrodków pomocy społecznej oraz pro-
jektów konkursowych realizowanych przez 
niepubliczne instytucje pomocy i integracji 
społecznej . 
 Dodatkowo programy celowe krajowe 
(przykład: Program ASOS – skierowany do 
osób starszych), zagraniczne (przykład: pro-
gramy szwajcarskie, czy norweskie – rozwój 
partycypacji, czy grup społecznych), funda-
cji i stowarzyszeń (Kronnenberga, Akademii 
Rozwoju Filantropii- rozwój społeczności lo-
kalnych, młodzieży ) rozpoczęły promowanie 
działań integracyjnych i aktywizacyjnych .
 Różnorodność źródeł i możliwości reali-
zacji zadań aktywizacyjnych uniemożliwia pre-
zentację wszystkich, zaś realizatorzy – instytu-
cje i organizacje, przedstawiają swoją sprawoz-
dawczość jedynie dla celów określonej jednost-
ki . Trudność ta nie jest cechą charakterystyczną 
dla województwa podlaskiego, jest deficytem 
systemu . O ile systematyczna diagnoza obszaru 

6 Raport : Aktywna integracja jako narzędzie pomocy spo-
łecznej, ROPS, Białystok 2012 
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pomocy społecznej i aktywnej integracji jest 
prowadzona z poziomu samorządu gminy i wo-
jewództwa7, to podejmowane działania przez 
instytucje integracji i pomocy społecznej są 
realizowane w obszarach kluczowych według 
ich indywidualnej diagnozy i skierowane do 
grup, według ich przekonania właściwych oraz 

możliwych do sfinansowania (najczęściej ze-
wnętrznego) . Problemem okazuje się zidenty-
fikowanie podmiotów wdrażających aktywną 
integrację nie związanych z pomocą społeczną 
w województwie8 . 
 Instytucje pomocy społecznej nie współ-
pracują w realizacji aktywnej integracji z inny-
mi podmiotami np . organizacjami pozarządo-
wymi czy placówkami edukacyjnymi, stąd nie 
posiadają zbyt wielu informacji na temat ich 
ewentualnych działań aktywizujących9 Jeszcze 
gorzej przedstawia się wiedza na temat działań 
z zakresu aktywnej integracji u przedstawicie-
li władz samorządowych . Wiedza większości 
ograniczała się do przekonania, iż ośrodki po-
mocy społecznej lub powiatowe centra pomocy 
rodzinie na terenie ich jednostki samorządowej 
realizują jakieś działania z zakresu aktywnej in-
tegracji, jednak w większości przypadków nie 
są w stanie sprecyzować jakie to działania .

7 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie pod-
laskim w 2013 r ., ROPS, Białystok 2014

8 Raport : Aktywna integracja jako narzędzie pomocy spo-
łecznej, ROPS, Białystok, 2012 ;

9 Podstawowym źródłem informacji jest rejestr projektów 
konkursowych na stronach WWW określonych donatorów 
oraz sprawozdanie ops, sprawozdanie ze współpracy z ngo 
przygotowywane przez samorząd gminy każdego roku ka-
lendarzowego do prezentacji Radzie Gminy/Miasta 

 W województwie podlaskim prowadzone 
są różnorodne formy włączenia społecznego 
osób wykluczonych . Jak wskazuje liczba od-
biorców działań w priorytecie VII PO KL Pro-
mocja Integracji Społecznej skorzystało z nich 
ponad 33 000 osób na przestrzeni lat 2008-
2014 . 

 W oparciu o uzyskane informacje, osza-
cować można, iż na terenie województwa pod-
laskiego działaniami z zakresu aktywnej inte-
gracji objętych zostało co najmniej 5000 osób 
rocznie . Porównując tę liczbę do osób korzy-
stających z pomocy społecznej (np . rok 2012 
to 83 275 osób w województwie) średnia liczba 
objętych formami aktywnej integracji w całym 
województwie wynosi 6%-10%  .10

 Analiza programów aktywnej integracji 
realizowanych przez instytucje pomocy spo-
łecznej na obszarze województwa podlaskiego 
pokazuje bardzo niewielkie zróżnicowanie ka-
tegorii odbiorców:
•	 82,6% przeznaczonych było dla osób dłu-

gotrwale bezrobotnych, 
•	 30,6% dla osób niepełnosprawnych,
•	 9 % młodzież z rodzin zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, 
•	 7,6 % do osób opuszczających placówki 

opieki zastępczej, 
•	 7,6 % do rolników . 

 Poniższe tabele prezentują grupy odbior-
ców aktywnej integracji w województwie pod-
laskim: są to w 27% osoby młode w wieku do 
24 lat, 7% osoby w wieku powyżej 55 lat, zaś 

10 Raport: Aktywna integracja… .

Tabela 3 Realizacja działań w priorytecie VII PO KL województwie podlaskim w latach 2008-VI.2014

Lp. Rodzaj badanego wskaźnika aktywnej integracji przez Department Wdrażania 
EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Liczba osób

1
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 
dotyczących aktywnej integracji 12 494

- w tym osoby z terenów wiejskich 5 666

2 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ra-
mach realizowanych projektów 14 006

3 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział 
w Priorytecie 7 057

4 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowa-
nych w ramach Działania 116

5 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnych* 122

Źródło: Sprawozdanie DW EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, VI . 2014
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Tabela 4 Osoby uczestniczące w projektach Priorytet VII PO KL w latach 2008-2014
Osoby uczestniczące w projektach

Priorytet VII PO KL M K Razem 

Lp Ogółem, w tym: 21 707 12 107 33 814

1 osoby młode (15-24 lata) 5 096 4 189 9 285

2 osoby w wieku 55-64 lata 1 498 1 035 2 533

 3 w tym pracownicy w wieku 55-64 lata 412 247 659

Źródło: Sprawozdanie DW EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego , VI . 2014

największą grupę 66% stanowią mieszkańcy 
województwa w przedziale 25-54 lata . Legity-
mowali się w 35% wykształceniem ponadgim-
nazjalnym oraz 29% podstawowym i niższym . 

 Opinie dotyczące skuteczności wspar-
cia w zakresie niwelowania barier w integra-
cji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem uczestniczących w projektach 
aktywnej integracji są bardzo pozytywne. 
Sytuacja osób uległa poprawie . Działania, które 
miały na to największy wpływ to: 
•	 doradztwo zawodowe, 
•	 poradnictwo psychologiczne, 
•	 szkolenia podnoszące kwalifikacje zawo-

dowe i umożliwiające przekwalifikowanie 
się, które pozwoliły uczestnikom o zdez-
aktualizowanych kompetencjach zawodo-
wych, dopasować się do wymogów lokal-
nego rynku pracy, 

•	 warsztaty integracyjne, które pomagają 
osobom wykluczonym otworzyć się na in-
nych ludzi, przełamać izolację, zwiększyć 
wiarę w siebie .

 Na tle innych województw, wojewódz-
two podlaskie szczególnie wyróżnia się niskim 
stopniem realizowania projektów aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
(w roku 2013 i 2014 realizowało projekty je-
dynie 38,5 % gmin) . W roku 2012 realizację 
aktywnej integracji wdrażała mniej niż połowa 
podmiotów (47,4%)11 . Wdrażane przez ośrodki 
pomocy społecznej oraz powiatowe centra po-
mocy rodzinie działania, aż 96,5 % były finan-
sowane ze środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki . Oferowane w województwie 
podlaskim wsparcie w ramach aktywnej 
integracji przyczynia się do likwidacji ba-
rier stojących na drodze integracji grup 

11 Raport: Aktywna Integracja jako narzędzie pomocy społecz-
nej, ROPS, Białystok 2012

marginalizowanych, jednak muszą one być 
połączone z maksymalną indywidualiza-
cją programu oraz ciągłym motywowaniem 
uczestników. Najlepszym sposobem na likwi-

dację barier wewnętrznych wydaje się być wła-
śnie położenie większego nacisku na psycho-
logiczno-emocjonalny aspekt pomocy oraz jej 
dopasowanie do potrzeb konkretnej jednostki . 
 W przeciwieństwie do niskiej aktywności 
publicznych jednostek, projekty aktywnej in-
tegracji były w latach 2008-2013 realizowane 
masowo przez organizacje pozarządowe . Na 
przykład w roku 2012 wartość złożonych wnio-
sków o dofinansowanie przekroczyła o prawie 
900% dostępną alokację12 .
 Największym zainteresowaniem cieszyły 
się: 
1 . Kursy i szkolenia umożliwiające naby-

cie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie 
umiejętności i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy; staże, subsy-
diowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji 
zawodowej u pracodawcy . 

2 . Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
podmiotów integracji społecznej, tj . cen-
trów integracji społecznej, klubów inte-
gracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej oraz podmiotów działających 
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej 
z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej . 

3 . Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakre-
sie integracji osób wykluczonych i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym .

4 . Wsparcie tworzenia i działalności środowi-
skowych instytucji aktywizujących osoby 

12 Ocena skuteczności działań PO KL w obszarze wykluczenia 
społecznego w województwie podlaskim  .Badanie ewalu-
acyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Białystok 2013 
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niepełnosprawne, w tym zaburzone psy-
chicznie .

 Wśród wyników analizowanych rapor-
tów ewaluacyjnych uczestnicy wszystkich 
projektów podkreślali dużą skuteczność pod-
jętych działań w zakresie integracji społecz-
nej, przez co podnosiła się ich jakość życia, co 
uznali za pierwszy, niezbędny krok w drodze 
do wejścia lub powrotu do życia społeczne-
go, edukacyjnego, zawodowego . Osobom tym 
w większości niezbędne jest dalsze wsparcie, 
przede wszystkim ze względu na konieczność 
wpływania na zmianę postaw, co wymaga 
długofalowego oddziaływania . 
 Dzięki uczestnictwu w projektach aktyw-
nej integracji sytuacja osób objętych wsparciem 
uległa poprawie . Wśród działań, które miały na 
to największy wpływ wymienia się: doradztwo 
zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz 
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
i umożliwiające przekwalifikowanie się, które 
pozwoliły uczestnikom o zdezaktualizowanych 
kompetencjach zawodowych, dopasować się 
do wymogów lokalnego rynku pracy . 
 Jeśli chodzi o adekwatność poszcze-
gólnych form wsparcia podkreśla się przede 
wszystkim rolę wsparcia psychologa i doradcy 
zawodowego oraz różnego rodzaju warsztatów 
integracyjnych, które pomagają osobom wy-
kluczonym otworzyć się na innych ludzi, prze-
łamać izolację, zwiększyć wiarę w siebie13 . 
 Aktywna integracja, powinna rozwi-
jać się przede wszystkim w kierunku nadania 
działaniom bardziej długofalowego charakte-
ru . Taka zmiana postrzegana jest jako warunek 
zwiększenia skuteczności i efektywności dzia-
łań integrujących14 . 

Jak planować wsparcie aktywnej 
integracji

 Projektowanie wsparcia aktywnej in-
tegracji, czyli społecznego i zawodowego 
włączenia musi przewidywać różnorodność 
indywidualnych, rodzinnych i grupowych od-
działywań . Zakres wykluczenia, bądź stopień 

13 Ocena skuteczności działań … ., Białystok 2011
14 Raport: Aktywna Integracja jako narzędzie pomocy społecz-

nej, ROPS 2012

zagrożenia ekskluzją mogą być różne, w zależ-
ności od tego, jak znaczne jest to upośledzenie 
w każdej ze sfer i w jak wielu sferach życia ma 
miejsce . 
 Podstawowym źródłem informacji o gru-
pach docelowych, które mogą zostać objęte 
działaniami aktywnej integracji są dane GUS – 
Banku Danych Lokalnych, Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej, opracowań Oceny Zasobów Pomocy Spo-
łecznej, Sprawozdania rzeczowo-finansowe 
z wykorzystania przez gminę zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
Sprawozdania z Realizacji procedury „Niebie-
skiej Karty” oraz stron internetowych jednostek 
samorządu terytorialnego gmin .
 Skuteczna praca z rodziną wymaga indy-
widualizacji procedur oraz technik, czyli specy-
ficznego dopasowania sposobów postępowania 
do potrzeb rodziny . Model odpowiedni w pracy 
z rodziną borykającą się z trudnościami w sfe-
rze ekonomicznej, ale radzącej sobie z realiza-
cją innych filarowych funkcji, nie będzie od-
powiedni dla rodziny zaniedbującej (z różnych 
powodów) zadania w ramach funkcji emocjo-
nalno-ekspresyjnej czy wychowawczej . 

Analiza doświadczeń 
praktycznych i teorii pomagania 
pozwala określić czynniki 
wpływające na usamodzielnienie 
rodzin. Znajdują się wśród nich:

•	 wsparcie całej rodziny, a nie tylko doro-
słych albo tylko dzieci,

•	 przyjęcie rozwiązań wskazujących na ak-
tywność rodziny, na jej współodpowie-
dzialność,

•	 zmiana postawy z biorącej na uczestni-
czącej, stosowanie kontraktów od począt-
ku pracy- wykorzystanie empowermentu 
(wzmacnianie kompetencji i przywracanie 
samosterowności), wspólna decyzja doty-
cząca korzystania i planowania pracy,

•	 budowanie więzi lokalnych (ze społeczno-
ścią gdzie rodziny są osadzone, by nie były 
wykluczone, ale zintegrowane), społeczne 
przyzwolenie/wsparcie działań,
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•	 traktowanie pracy z rodzina jako procesu 
(etap po etapie),

•	 jakość i etyka pracy osób wspierających 
rodziny ( kwalifikacje, superwizja, praca 
zespołowa, docenienie działań oraz zapo-
bieganie wypaleniu zawodowemu w dłu-
gim procesie pomagania), systematyczna 
praca interdyscyplinarna,

•	 jednolity system prawny wdrażany przez 
instytucje na danym terenie, proste proce-
dury, w tym jednoznacznie wskazana oso-
ba odpowiedzialna za rodzinę,

•	 rozwijanie niepieniężnych form wsparcia .

 Elementem zwiększającym skuteczność 
wsparcia jest dostosowanie do potrzeb lokal-
nych . Perspektywa lokalna znacznie ułatwia 
wykorzystanie potencjału usług, organizacji 
i dobrych praktyk, uwzględniając znane bariery 
i mocne strony . 
 Uwarunkowaniem skuteczności działań 
jest kompleksowość wsparcia społecznego, 
a wśród nich działalność szkoleniowo-dorad-
cza . 
 Równie istotne jest zapewnienie indywi-
dualnego podejścia do klienta, ale także wspar-
cie beneficjenta pomocy w postaci asystenta 
rodziny czy osobistego opiekuna . Zadaniem 

Wykres 1 Czynniki, które zwiększyłyby skuteczność wsparcia grup potrzebujących 
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Źródło: opracowanie własne

Wykres 2 Promocja rozwiązań i współpracy
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Źródło: opracowanie własne
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2) Partnerską współpracę wielu podmiotów: 
podstawą jest budowanie sieci współpracy 
lokalnych instytucji i organizacji, specjali-
zujących się w konkretnych, komplemen-
tarnych względem siebie obszarach .

3) Aktywny udział mieszkańców (empower-
ment): warunkiem zmian jest uwzględnie-
nie elementu partycypacji mieszkańców, 
konsultowanie, budowanie więzi i poczucia 
odpowiedzialności .

4) Dopasowanie działań do zidentyfikowa-
nych potrzeb mieszkańców . 

5) Skuteczne, profesjonalne zarządzanie – ja-
sny podział kompetencji partnerów, dobór 
metod i technik pracy zindywidualizowa-
nych i adekwatnych do potrzeb odbiorców, 
przeprowadzenie systematycznej ewaluacji .

6) Działania zaplanowane w ramach programu 
powinny być spójne i komplementarne z lo-
kalnymi dokumentami strategicznymi i lo-
kalnymi programami gminnymi .

Nowa perspektywa finansowa EFS na lata 
2015-2020, zgodnie z przyjętym Regionalnym 
Programem Operacyjnym dla województwa 
podlaskiego pozwala na zaplanowanie sze-
regu różnorodnych działań skierowanych do 
osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem 
czy niesamodzielnych ( osób starszych, dzieci 
i młodzieży, niepełnosprawnych czy chorych 
przewlekle) Mogą być to usługi tworzenie 
i rozwój instytucji reintegracyjnych, ekonomii 
społecznej czy form wsparcia  . 
 Jest szansą na wzmocnienie oddziały-
wań ośrodków pomocy społecznej, organi-
zacji pozarządowych i gmin w realizowaniu 
usamodzielniania osób i rodzin dzięki ak-
tywnej integracji. 
 Nie jest obowiązkiem, ale możliwością, 
a dla pracowników ośrodka, czy instytucji 
pomocowej nadzieją na zmiany w kierunku 
efektywnej pomocy, w partnerstwie lokalnym 
i współpracy na rzecz grup najsłabszych . 

opiekuna jest motywowanie beneficjenta 
do systematycznego udziału w oferowanym 
wsparciu (np . terapii, szkoleniu czy poradnic-
twie) . Usługi asystenckie stanowią element ak-
tywizacji, pozwalają prowadzić niezależny tryb 
życia, zaspokajać podstawowe potrzeby, zaak-
ceptować siebie, zyskać poczucie równoupraw-
nienia w relacjach z innymi ludźmi, realizować 
cele i zamierzenia życiowe . 
 Należy zwrócić uwagę ( 33% wypowie-
dzi), na potrzebę odpowiedniego motywowania 
grup potrzebujących . Takim sposobem może 
być zachęta w postaci np . biletu na dojazd, po-
siłku czy przypisanie roli lidera w grupie . 
 Według respondentów, kluczową kwestią 
jest integracja środowiska organizacji poza-
rządowych z innymi instytucjami działający-
mi na rzecz osób wykluczonych społecznie 
 Kolejny kierunek działań jaki powinien 
być realizowany przez organizacje i instytucje 
na rzecz osób wykluczonych to zatrudnienie 
przejściowe, które daje możliwość uzyskania 
kwalifikacji oraz znacznie ułatwia wejście na 
rynek pracy . Równie ważnym zagadnieniem 
jest wymiana dobrych praktyk oraz rozpo-
wszechnianie rekomendacji z badań dotyczą-
cych przedmiotowego tematu . Warto też stale 
monitorować efekty wsparcia oraz włączać 
osoby wykluczone do działań partycypacyj-
nych . 
 Konstruowanie programów i projek-
tów aktywnej integracji zgodnie z Modelo-
wym Standardem Aktywnej Integracji15 we-
dług doświadczeń z lat 2008-2014 Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, powinno za-
wierać:
1) Kompleksowość: postrzegać proces oddzia-

ływań jako całościowe, długofalowe działa-
nia we wszystkich sferach życia grup, czy 
społeczności a nie jedynie przeciwdziałanie 
dysfunkcjonalności tej grupy . 

15 Modelowy Standard Aktywnej Integracji wraz z konkluzja-
mi z pilotażu programów rewitalizacji społecznej, CRZL, 
Warszawa 2014
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Aspekty ram finansowych w strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych

Małgorzata Lawda
Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczniej w Białymstoku

 Regulacje wynikające z przepisów usta-
wy o pomocy społecznej1 dotyczące strategii 
rozwiązywania problemów społecznych są 
regulacjami o charakterze szczególnym . Są, 
zatem względem ustawy o samorządzie wo-
jewództwa2, powiatu, gminy czy też ustawy 
o narodowym planie rozwoju3 regulacjami lex 
specialis i będą miały pierwszeństwo przed re-
gulacjami ogólnymi, które maja charakter ge-
neralny (lex generali) .
 Na wstępie należy, zatem wyjaśnić, czym 
jest omawiana strategia . Strategia rozwiązywa-
nia problemów jest swoistym planem działa-
nia dla poszczególnych szczebli administracji, 
który ma na celu wskazanie problemów, pla-
nowanych działań i ich realizacji . Strategie na 
poszczególnych szczeblach administracji będą 
bardziej ogólnikowe bądź szczegółowe, w za-
leżności od stopnia ich wdrażania w życie .

 Przepisy ustawy o pomocy społecznej 
formułują zakres przedmiotowy zawartości do-
kumentu strategii, który zgodnie z art . 16b po-
winien zawierać w szczególności: 
1) diagnozę sytuacji społecznej, 
2) prognozę zmian w zakresie objętym strate-

gią, 
3) określenie: 

a) celów strategicznych projektowanych 
zmian, 

b) kierunków niezbędnych działań, 
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram 

finansowych, 
d) wskaźników realizacji działań . 

Ponadto ustawa nakłada na gminy i powiat 
obowiązek ujęcia w Strategii programów po-
mocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej, 
Dz .U .2015 .163 j .t .

2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r . o samorządzie wojewódz-
twa, Dz .U .2013 .596 j .t .

3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r . o Narodowym Planie 
Rozwoju, Dz .U .2014 .1448 j .t .

problemów alkoholowych, wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególne-
go ryzyka . 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r . (Dz .U . 
z 2008 r . Nr 69, poz . 415 z późn . zm .) wskazuje, 
iż jednym z zadań samorządu powiatu w zakre-
sie polityki rynku pracy jest opracowanie i re-
alizacja programu promocji zatrudnienia oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowią-
cego część powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych . 

 Strategia ma na celu spełnienie pewne-
go rodzaju zadania wyższego rzędu, którego 
celem jest zażegnanie problemów występują-
cych na danym terenie . W niniejszym artykule 
skupimy się na odpowiednim sformułowaniu 
zakresu źródeł finansowania .
 Wyliczone elementy strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych mają charak-
ter przykładowy gdyż art . 16b ust 1 zawiera 
zwrot „w szczególności”, niemniej jednak są 
one wpisane celowo, aby podkreślić pewną sta-
łą systematykę opracowywania i standaryzacji 
poszczególnych strategii na każdym szczeblu 
administracji terytorialnej w celu zadbania 
o zawartość merytoryczną tegoż aktu . 
 Przechodząc do zawartości strategii roz-
wiązywania problemów społecznych podkre-
ślenia wymaga element, który jest często ba-
gatelizowany, a przy licznych kontrolach na 
terenie nie tylko województwa podlaskiego 
powtarzany i wskazywany, jako niedociągnię-
cie . Mianowicie sposób realizacji strategii oraz 
jej ram finansowych . Należy zwrócić uwagę 
na końcowy fragment tegoż punktu gdyż ramy 
strategii są często pomijane bądź nieodpowied-
nio sformułowane . Sposoby realizacji są swe-
go rodzaju podstawową kwestią, gdyż bez od-
powiednich wskazań zapisy całej strategii nie 
będą miały oparcia o faktyczne działania . 
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 Niezwykle ważne jest odpowiednie uję-
cie ram finansowych gdyż ujęcie zbyt szerokie 
może prowadzić do nadużyć bądź negatywnych 
wyników kontroli, natomiast ujęcie zbyt wąskie 
może skutkować tym, że nie będą one w fak-
tyczny sposób do wykonania . Należy, zatem 
opisując ten wątek w strategii używać zwro-
tów pojemnych, ale nierozmywających sensu 
całego punktu, gdyż ramy finansowe są to 
mówiąc wprost źródła finansowania . Środki 
finansowe na działania zaplanowane w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych będą 
pochodzić: 
	– z budżetu gminy, powiatu, województwa
	– z budżetu państwa w ramach dotacji na dofi-
nansowanie zadań własnych, 
	– z budżetu państwa na finansowanie realizacji 
zadań zleconych, 
	– z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
	– z funduszy europejskich, 
	– z innych programów i grantów . 

Moim zdaniem szczegółowe określenie wyso-
kości planowanych środków na realizację stra-
tegii nie jest możliwe chociażby ze względu na 
długi okres obowiązywania dokumentu, a także 
brak stałych, długookresowych źródeł finanso-
wania . W związku z tym zależność pomiędzy 
horyzontem czasowym, a stopniem szczegóło-
wości analizy finansowej jest odwrotnie pro-
porcjonalna . Bowiem szacunek kosztów jest 

znacznie bardziej prawdopodobny w przypadku 
zadań krótkookresowych i średniookresowych, 
niż w przypadku zadań długookresowych . 

 Ponadto czynnikiem utrudniającym do-
kładne podanie i oszacowanie zewnętrznych 
źródeł finansowania jest fakt, że większość 
dokumentów programowych nowej perspekty-
wy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 
– 2020 jest na etapie konsultowania . Stopień 
zawansowania prac nad dokumentami pozwa-
la na stwierdzenie, iż jednym z głównych ze-
wnętrznych źródeł finansowania realizacji Stra-
tegii będą środki pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(POWER) . Celem tego programu jest wzrost 
zatrudnienia i spójności społecznej, która ma 
być osiągnięta poprzez wsparcie reform sys-
temów i struktur w obszarze szeroko pojętej 
polityki społecznej skierowane na promowanie 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
oraz rozwiązania systemowe na rzecz ekonomii 
społecznej . Kolejną możliwość pozyskiwania 
funduszy unijnych zapewnia Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa 2014-2020 .
 W związku z tym określając kwoty dla 
poszczególnych punktów strategii miejmy na 
uwadze specyfikę danego elementu i możliwe 
inne sposobności do jego wdrażania, aby nie 
zamykać sobie niepotrzebnie drogi do jego re-
alizacji .
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„Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy”. 
Środowiskowy system wsparcia dla dzieci 

i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych 
zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie 

gminy Łapy

Urszula Andrejuk
Kierownik działu usług socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie w gminie Łapy 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo wy-
chowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 
domowego, to jak wynika z analizy dokumen-
tacji MOPS w Łapach, jedna z dominujących 
przyczyn problemów życiowych osób zamiesz-
kających na terenie Łap Osse . Wpływa to na 
pogorszenie warunków wychowawczych dzie-
ci i młodzieży . Na tym terenie mieszkają tak-
że dzieci i młodzież zaniedbana i zagrożona 
wykluczeniem społecznym, co wynika z braku 
prawidłowych wzorców społecznych i wartości, 
braku poczucia własnej wartości, sprawczości 
oraz trudności w nawiązywaniu prawidłowych 
relacji rówieśniczych i społecznych . Należy 
zwrócić również uwagę na to, iż dorastanie 
w rodzinie, w której stosowana jest przemoc 
wpływa na zaburzenia w takich sferach funk-
cjonowania dziecka jak: emocje, więź, relacje 
z rówieśnikami . Dzieci te mają niższą odpor-
ność psychiczną, co sprawia, że w sytuacjach, 
z którymi sobie nie radzą, chętniej sięgają po 
zachowania agresywne czy też destruktywne . 
Nieprzewidywalność przemocy bardzo często 
czyni dzieci bezsilnymi .

 Praca z dziećmi i młodzieżą z rodzin za-
grożonych bądź dotkniętych przemocą, powin-
na zmierzać w kierunku przywrócenia im po-
czucia wpływu na własne życie, decydowania 
o sobie . Dzieci potrzebują pokazania im, że ich 
potrzeby, opinie czy emocje mają znaczenie dla 
innych, są brane pod uwagę czy respektowane . 
Konieczne jest budowanie konstruktywnej sa-
mooceny i tożsamości . Należy wspierać wia-
rę dzieci w to, że są osobami wartościowymi, 
sprawnymi w wielu dziedzinach i zdolnymi do 
odnoszenia sukcesów .
 Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łapach w roku 2014 podjął reali-
zację działań, mających na celu zwiększenie in-
nowacyjności usług świadczonych w zakresie 
rozwoju nowych form i metod środowiskowego 
wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub 
dotkniętej przemocą w rodzinie, zmierzających 
do poprawy ich funkcjonowania społecznego .
 Oddziaływania streetworkerskie to pro-
gram profilaktyczny, z którym młodzi lu-
dzie mogą się identyfikować . Rozmowy 
z młodzieżą pokazały, że rozmaite progra-
my realizowane w formie instytucjonalnej, 
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niezindywidualizowanymi metodami, postrze-
gane są przez dzieci i młodzież jako nieatrak-
cyjne; kojarzą się z tradycyjnym systemem 
wsparcia, gdzie często młodzi ludzie pozba-
wieni są decyzyjności i nie potrafią dostosować 
się do obowiązujących zasad . Dobrze czują się 
natomiast w przestrzeni publicznej, gdzie nie 
muszą podporządkowywać się żadnej kontroli 
ze strony dorosłych i akceptują nieformalne za-
sady . 

 W streetworkingu fundamentalne zna-
czenie ma podmiotowy stosunek do człowieka . 
Jego celem jest przyczynienie się do tego, by 
każdy mógł poznać swą niepowtarzalną wartość 
i poczuć swój wpływ na własne życie, jak rów-
nież sprawić, by inni to dostrzegli . Streetworke-
rzy, za cel swojej pracy postawili sobie przede 
wszystkim: identyfikację środowisk i rejonów 
zagrożonych problemem przemocy w rodzinie, 
promocję Świetlicy Socjoterapeutycznej jako 
placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży, po-
szerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzie-
ci i młodzieży, zapobieganie powielaniu złych 
wzorców rodzinnych i środowiskowych, jak 
również uwrażliwienie społeczności lokalnej 
na problem przemocy w rodzinie . 
 Streetworkerzy wyszli na ulice, place za-
baw, docierali do młodzieży zagrożonej zjawi-
skiem wykluczenia społecznego . Podejmowali 
takie działania jak: stymulowanie społecznie 
pożądanych zachowań poprzez budowanie 
oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, 
stwarzanie możliwości realizacji zapropono-
wanych przez młodzież inicjatyw, wspieranie 
w sytuacjach kryzysowych . Utworzone zosta-
ły dwie grupy i w ramach ich funkcjonowania 
organizowane były różnego rodzaju zajęcia: ta-
neczne, socjoterapeutyczne, sportowe (treningi 

piłki nożnej), filmowe, plastyczne, muzyczne, 
treningi, w tym kulinarne, budżetowe, poga-
danki ze specjalistami różnych dziedzin . 
 W okresie od lipca do września dzieci 
i młodzież brała udział w warsztatach „ (Nie) 
mówię”, których celem było poszerzenie wie-
dzy na temat różnych aspektów i przejawów 
przemocy ze strony rodziców, nabywanie 
umiejętności rozpoznawania zagrażających sy-
tuacji . Zajęcia dostarczyły również informacji 
o tym gdzie osoby doświadczające przemocy 
lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc 
i wsparcie . 
 W ramach futbolowej pedagogiki po-
dwórkowej dla młodzieży prowadzone były 
treningi piłki nożnej, które zostały zakończone 
trzema meczami . W rozgrywkach wzięli udział 
poza młodzieżą pracownicy samorządowi, 
funkcjonariusze policji . Uruchomiona została 
też grupa Cheerleaderek . 
 Miłośnicy muzyki wzięli udział w Warsz-
tatach „Dj’skich”, podczas których poznali róż-
ne gatunki muzyczne, obsługę profesjonalnego 
sprzętu muzycznego . Na Warsztatach filmo-
wych „Rysa na szkle” uczestnicy mieli okazję 
wcielić się w prawdziwego reżysera, dźwię-
kowca, charakteryzatora, poznali zasady two-
rzenia i montażu obrazu, dźwięku itp . Młodzież 
stworzyła od podstaw swój własny film- obraz 
świata, w którym żyją, ukazali swoje marze-
nia, pasje, pokazali siebie . Film jest dostępny 
na stronie internetowej: https://www .youtube .
com/watch?v=F3KLw2EaBfw, a także został 
wyemitowany podczas Happeningu pod hasłem 
„Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy” . 

 Do udziału w Happeningu organizato-
rzy zaprosili społeczność lokalną- mieszkań-
cy z transparentami przeciwko niepożądanym 
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zjawiskom przeszli ulicami miasta (marsz prze-
ciwko przemocy) . Podczas happeningu: zagra-
ły zespoły muzyczne, animatorzy przygotowali 
zabawy dla najmłodszych, zostały przygotowa-
ne atrakcje plenerowe . Ponadto w specjalnie 
przygotowanym pawilonie można było uzyskać 
informacje o tym, gdzie szukać profesjonalnej 
pomocy . Poradnictwo świadczyli pracownicy 
socjalni, psychologowie, funkcjonariusze Po-
licji, prawnik, mediator . Podczas Happeningu 
odbył się również „Kiermasz Wymiany” . Idea 
bezgotówkowej wymiany dóbr to alternatywa 
dla konsumpcyjnej postawy nabywania wciąż 
nowych rzeczy . 
 Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzie-
ży objętych działaniami streetworkerów wzię-
li udział w warsztatach „Podaj dłoń”, których 
celem było uświadomienie form przemocy 

stosowanych wobec dzieci oraz potrzeby wy-
chowania bez przemocy . 
 Pojawienie się na ulicy streetworkerów 
umożliwiło i zwiększyło szanse na skuteczną 
pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin zagro-
żonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy 
domowej . Istotne wydawało się stworzenie 
warunków do zaspokojenia ich podstawowych 
potrzeb życiowych, tj . potrzeb psychologicz-
nych, bezpieczeństwa, poczucia własnej war-
tości, akceptacji, sukcesu, rozwijania zaintere-
sowań . Położono nacisk na ćwiczenie kompe-
tencji w zakresie komunikacji międzyludzkiej, 
w tym: nawiązywanie i podtrzymywanie przy-
jaźni, włączania się do konstruktywnych grup 
rówieśniczych, asertywność w podejściu do 
kontaktów . 
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 Dostęp osób niepełnosprawnych do 
udziału w kulturze „bez barier”, w twórczym 
jej rozwoju, stanowi zjawisko coraz powszech-
niej akceptowane i nie postrzega się go wyłącz-
nie jako elementu terapii zajęciowej . Organiza-
cja i przebieg imprez artystycznych i inicjatyw 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, a co 
najważniejsze z ich udziałem, spełniają wymo-
gi profesjonalizmu, jak również szacunku dla 
niepełnosprawności .
 Twórczość, jako naturalne dążenie do 
uwewnętrznienia świata i uzewnętrznienia 
własnych przeżyć, nieodzownie staje się jedną 
z najważniejszych form angażowania się osób 
niepełnosprawnych w zbiorowe życie kultural-
ne i społeczne .

 Problematyka dostępu tej grupy osób do 
tworzenia kultury i sztuki stopniowo zaczy-
na nabierać charakteru systematycznego upo-
wszechniania i współdecydowania . Dlatego 
też, Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z siedzibą 
w Łapach przy współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Łapach w roku 
2014 podjęło się realizacji działań mających 
na celu popularyzację szeroko rozumianej idei 
integracji poprzez promowanie twórczości ar-
tystycznej osób niepełnosprawnych .
 W ramach przedsięwzięcia finansowanego 
ze środków PFRON uruchomiono Klub „KRE-
ATYWNI .OBOK .PL” dla osób niepełnospraw-
nych, w ramach którego funkcjonowały 3 grupy: 
I GRUPA - rękodzielniczo-charakteryzatorska 

(m .in . przygotowywanie scenografii, makijażu, 
kostiumów do występów), II GRUPA - anima-
cyjno-teatralna (m .in . przygotowywanie spek-
takli, zabaw animacyjnych), III GRUPA - pla-
nistyczno-kreacyjna (m .in . promocja, przebieg 
planowanych do realizacji przedsięwzięć, orga-
nizacja) .
 Członkowie Klubu wzięli udział w wy-
jeździe do teatru, zorganizowano grupowe zaję-
cia warsztatowe z psychologiem, odbyły się ro-
dzinne konsultacje dla osób i członków rodzin, 
w których występuje zjawisko niepełnospraw-
ności . Zainicjowano także grupę samopomo-
cową członków rodzin, w których występuje 
zjawisko niepełnosprawności .
 We wskazanym przedsięwzięciu sztu-
ka została wykorzystana, aby pomóc osobom 
niepełnosprawnym komunikować w sposób 
inny niż tradycyjny, pokonać stres, a także od-
kryć nowe aspekty swojej własnej osobowości . 
Umiejętność używania języka sztuki jako spo-
sobu porozumiewania się z otoczeniem wspiera 
bowiem osobę niepełnosprawną, pozwala jej 
wyrazić emocje i uczucia .
 Możliwość zaprezentowania społecz-
ności lokalnej swoich umiejętności plani-
stycznych, organizatorskich, rękodzielniczych 
(w tym, np . krawieckich, plastycznych, stolar-
skich) przyczyniła się w znaczący sposób to 
zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych .

 Uczestnicy Klubu, przy wsparciu i po-
mocy animatorów zorganizowali w Łapach Fe-
stiwal Miejski pn . „KREATYWNI . OBOK . 

Klub „KREATYWNI.OBOK.PL” w Łapach 

Urszula Andrejuk
Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach 
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PL” . Do udziału w przedsięwzięciu zaprosili 
społeczność lokalną, a także podopiecznych 
z ośrodków wsparcia z terenu województwa 
podlaskiego . Podczas festiwalu, zagrały ze-
społy muzyczne, wystąpiły formacje taneczne, 
animatorzy przygotowali zabawy dla najmłod-
szych . Wystawiony został przygotowany przez 
grupy spektakl teatralny „Romeo i Julia”, do 
którego scenografię i kostiumy wykonali sami 
uczestnicy . Festiwal, w tym dyskotekę dla 
mieszkańców poprowadził dj .; dla przybyłych 
mieszkańców przygotowano gorący posiłek .
 Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” i Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach 
pragną zwrócić uwagę na to, iż wsparcie środo-
wiskowe dla osób niepełnosprawnych tworzy 
możliwość minimalizowania izolacji społecz-
nej, ich aktywizacji, wzrostu zaradności życio-
wej i motywacji do pełnienia ról społecznych, 
a także integracji z lokalnym środowiskiem . 
Osobom niepełnosprawnym należy stwarzać 
możliwości pełnego wykorzystywania własne-
go potencjału intelektualnego i twórczego . Po-
winny one mieć dostęp do kulturalnych, edu-
kacyjnych i rekreacyjnych zasobów społeczeń-
stwa, w którym żyją .
 Grupa beneficjentów objętych oddzia-
ływaniem, wspierana przez specjalistów była 
zdolna do podjęcia aktywności w sferze sa-
modzielnej, kreatywnej organizacji, a także 
przeprowadzenia imprez dla społeczności lo-
kalnej . Podjęta przez uczestników aktywność 
miała przede wszystkim na celu spełnianie za-
dań pozaartystycznych . Sztuka sceniczna stała 
się nie celem, a jedynie środkiem . Dzięki niej 
właśnie, osoby z niepełnosprawnością nabyły 
nowe sprawności, wiadomości, odkryły własne 
zdolności, zyskując poczucie wartości i wiary 
w swoje możliwości . Prawdziwy sens podej-
mowanej aktywności należy upatrywać w tym, 
iż ma ona charakter transgresyjny, tj . stwarza 
szansę na przekraczanie siebie, swoich możli-
wości, a w rezultacie podnosi jakość życia .
 Na Mikołajki Miejskie zorganizowa-
ne w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych przybyło wielu 
mieszkańców . Była to pierwsza tego rodzaju im-
preza na terenie Łap . Odbył się przemarsz uli-
cami miasta wraz z orszakiem Świętego Miko-
łaja (postaci bajkowe, sanie), rozdawano drob-
ne upominki przygotowane przez uczestników 

grup . Na scenie dla zebranych zaprezentowano 
m .in .: przegląd kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych w wykonaniu przedstawicieli 
władz, młodzieży ze szkół . Ogromną atrakcją 
było wspólne ubieranie choinki miejskiej . Dla 
przybyłych mieszkańców przewidziano gorący 
posiłek .

 Organizacja wskazanych imprez dała 
mieszkańcom gminy Łapy okazję do bliższego 
kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, zapo-
znania się z ich umiejętnościami, w tym orga-
nizacyjnymi oraz osiągnięciami w działalności 
artystycznej . Dla uczestników Klubu była to 
natomiast szansa na udoskonalenie własnej nie-
zależność, nabrania odwagi i pewności siebie 
w kontaktach interpersonalnych .
 Istotne było to, iż uczestnicy Klubu mo-
gli dzielić się doświadczeniami, co przede 
wszystkim tworzyło swego rodzaju mikrospo-
łeczność, w której mieli szansę w bezpiecznych 
warunkach ćwiczyć niezbędne umiejętności 
komunikacyjne i społeczne, by później ukazać 
społeczności lokalnej swoje umiejętności .
Indywidualna i grupowa praca terapeutyczna 
spowodowały, iż zminimalizowane zostały ne-
gatywne skutki niepełnosprawności takie jak 
brak motywacji do funkcjonowania w życiu 
codziennym, pozbawienie możliwości pełnego 
uczestniczenia w życiu społecznym, izolacja ze 
środowiska, w którym dana osoba przebywa .
Należy pamiętać o tym, że społeczeństwo lo-
kalne ma wpływ na to, jak budowana jest rze-
czywistość osób niepełnosprawnych . Zmiana 
sposobu myślenia, otwartość, dostrzeganie 
możliwości, a nie ograniczeń, to dobry począ-
tek . 
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