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Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy ostatni rok realizacji projektu systemowego Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, 
Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 
instytucji pomocy społecznej”. Bieżące wydanie kwartalnika przybliży 
Państwu zaplanowane na 2013 rok działania.

Na łamach naszego biuletynu możecie Państwo zapoznać się z pro-
jektami realizowanymi przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe 
centra pomocy rodzinie z woj. podlaskiego. W tym numerze, działania 
i osiągnięcia projektu przedstawia Pani Irena Godlewska – Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

W kwartalniku odnajdziecie Państwo również informacje dotyczące 
ekonomii społecznej. Ukazujemy jakie wsparcie mogą otrzymać podmioty 
ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach województwa pod-
laskiego. Przedstawiamy etapy zakładania spółdzielni na przykładzie 
własnego doświadczenia Pani Katarzyny Kameckiej-Lach – Prezesa 
Spółdzielni „eSSkapada” w Dziadkowicach.

Życzę przyjemnej i  przydatnej lektury, a  jednocześnie zachęcam 
Państwa do współtworzenia kolejnych numerów kwartalnika oraz do 
aktywnego udziału w naszym Projekcie.

Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku

Elżbieta Rajewska -Nikonowicz 

w Białymstoku
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W  ostatnich latach znacznie podniósł się poziom 

przygotowania zawodowego służb pomocy społecznej 

z województwa podlaskiego. Poprzez realizację projektu 

systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szko-

lenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej” pracownicy jednostek pomocy 

i  integracji społecznej już szósty rok mają zapewnione 

bezpłatne wsparcie merytoryczne w zdiagnozowanych 

obszarach potrzeb szkoleniowych.

Z  badań ROPS dotyczących analizy sytuacji kobiet 

i  mężczyzn w  instytucjach pomocy społecznej: ops, 

pcpr, dps, pow zatrudnionych jest ogółem 3843 osoby: 

3360 kobiet, 483 mężczyzn (stan na 30.09.2012 r.). Zatem 

stosunek zatrudnienia kobiet od mężczyzn wynosi 87% 

do 13%. W  celu zachowania zasady równości szans płci 

będziemy dążyć, aby w  projekcie w  roku 2013 udział 

kobiet i  mężczyzn był taki jak ww. rozkład procentowy, 

aby w równym stopniu rozwijać ich umiejętności.

Wartość projektu na rok 2013 wynosi 2 500 000,00 zł. 

Projekt jest współfi nansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwi-

janie potencjału merytorycznego pracowników socjal-

nych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjonowania 

służb społecznych na terenie województwa podlaskiego.

Cele szczegółowe projektu to:

 � podwyższenie kwalifi kacji i  doskonalenie umiejęt-

ności niezbędnych w pracy służb społecznych,

 � podwyższenie wiedzy i  umiejętności wśród 

członków LZI w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie,

 � wzmocnienie współpracy między pracownikami 

służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej,

 � upowszechnienie wiedzy na temat systemu pieczy 

zastępczej w  województwie podlaskim w  okresie 

ostatniego kwartału realizacji projektu.

Odbiorcami projektu przede wszystkim są pracow-

nicy socjalni ops/pcpr. Grupą docelową są także inni 

pracownicy ops i pcpr, dps, pow, innych jednostek orga-

nizacji społecznych i  podmiotów integracji społecznej, 

pracownicy samorządu terytorialnego, pracownicy 

ROPS w Białymstoku. Odbiorcami projektu są przedsta-

wiciele innych służb społecznych, między innymi: poli-

cjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby 

zdrowia w zakresie LZI, którzy potrzebują wsparcia mery-

torycznego w celu świadczenia profesjonalnej pomocy 

ofi arom przemocy. Wsparciem projektowym obejmu-

jemy również pracowników i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, 

pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Źródłami pozyskania danych o skali zainteresowania 

planowanym wsparciem projektowym są: diagnoza 

potrzeb, zapotrzebowanie na konkretne działania zgła-

szane bezpośrednio do pracowników Biura Projektu oraz 

listy rezerwowe uczestników, którzy wcześniej nie mogli 

uczestniczyć w działaniach z powodu braku miejsc.

Rekrutacja Benefi cjentów Ostatecznych prowa-

dzona jest systematycznie. Kampania rekrutacyjna 

prowadzona jest na podstronie internetowej projektu, 

a  zaproszenia i  karty zgłoszeniowe wysyłane są na 

bieżąco do instytucji pocztą tradycyjną, elektroniczną 

bądź faksem. Rekrutacja prowadzona jest w  oparciu 

o regulamin rekrutacji i zgodnie z nim jest prowadzony 

nabór, w którym pierwszeństwo mają:

 � pracownicy socjalni ops i  pcpr, którzy nie brali 

udziału w projekcie,

 � pozostali pracownicy socjalni,

 � inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,

 � równość płci (87% K, 13% M),

 � kolejność zgłoszeń.

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy 
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 
dla kadr instytucji pomocy społecznej”
projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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Całą rekrutację prowadzi asystent ds. rekrutacji – 

Barbara Bielawska.

Tematyka działań organizowanych w  ramach 

zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i  integracji 

społecznej jest zgodna z  potrzebami szkoleniowymi 

pracowników instytucji pomocy i  integracji społecznej. 

W ramach zadania organizowane są:

I. Szkolenia 1, 2, 3-dniowe – jako kontynuacja z  lat 

ubiegłych oraz jako odpowiedź na zgłoszone zapo-

trzebowanie. W  tym zakresie zrealizujemy 536 

godzin dydaktycznych.

II. Szkolenia wspólne dla PUP i  OPS wspierające ich 

współpracę – łącznie zrealizujemy 32 godziny 

dydaktyczne.

III. Szkolenia w  zakresie podniesienia jakości pracy 

z  osobami niepełnosprawnymi – w  tym zakresie 

zrealizujemy 160 godzin dydaktycznych.

IV. Działania w ramach cyklu LZI:

 � szkolenia dla członków LZI – 96 godzin dydak-

tycznych,

 � seminarium jednodniowe dla przedstawicieli 

LZI – ok. 70 osób,

 � warsztaty – 5 spotkań jednodniowych – łącznie 

40 godzin dydaktycznych,

 � po dwa spotkania robocze w  subregionach 

ok. 25-osobowych – łącznie 6 spotkań.

V. Kursy specjalistyczne:

1. Mediacje rodzinne – kurs zakłada 2 spotkania 

czterodniowe dla 1 grupy ok. 20-osobowej – 80 

godzin dydaktycznych.

2. Trening zastępowania agresji I  stopnia (TZA) 

– 1 spotkanie czterodniowe dla 1 grupy szko-

leniowej ok.  15-osobowej – łącznie 40 godzin 

dydaktycznych.

3. Język migowy – poziom podstawowy dla 2 grup 

ok. 15-osobowych, 4 spotkania dwudniowe po 

15 godzin dydaktycznych – łącznie 120 godzin 

dydaktycznych.

4. Trening skoncentrowany na rozwiązania (TSR) 

– 2 spotkania czterodniowe dla 2 grup ok.  15 

osobowych – łącznie 144 godziny dydaktyczne.

Kurs specjalistyczny „Asystent osoby niepełnosprawnej”
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5. Asystent osoby niepełnosprawnej – 2 spot-

kania trzydniowe dla 2 grup ok. 20 osobowych 

– łącznie 96 godzin dydaktycznych.

6. Asystent rodzinny – 10 spotkań trzydniowych 

dla 1 grupy ok. 20 osobowej – łącznie 230 godzin 

dydaktycznych.

7. Trening interpersonalny – 1 spotkanie cztero-

dniowe dla 1 grupy ok. 15 osobowej – łącznie 40 

godzin dydaktycznych.

8. Kurs specjalistyczny dla LZI „Praca z  rodziną 

z problemem przemocy” – kurs zakłada 2 spot-

kania 2-dniowe i  1 spotkanie trzydniowe dla 

dwóch grup ok.  20 osobowych – łącznie 112 

godzin dydaktycznych.

Za prawidłowy przebieg działań odpowiada 

asystent ds. obsługi szkoleń – Paweł Szerszeń.

Planowana tematyka kursów:

Termin Temat kursu

04-05.04.2013 „Język migowy”

15-17.04.2013 „Asystent osoby niepełnosprawnej”

23-24.04.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

23-26.04.2013 „Mediacje rodzinne”

25-26.04.2013
„Praca z osobą doznającą przemocy dla 

członków LZI”

06-07.05.2013 „Język migowy”

08-10.05.2013 „Asystent osoby niepełnosprawnej”

21-24.05.2013 „Mediacje rodzinne”

28-29.05.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

04-07.06.2013 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

10-11.06.2013 „Język migowy”

12-14.06.2013 „Asystent osoby niepełnosprawnej”

24-26.06.2013 „Trening umiejętności kierowniczych”

25-27.06.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

02-05.07.2013 „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”

08-09.07.2013 „Język migowy”

10-12.07.2013 „Asystent osoby niepełnosprawnej”

26-29.08.2013 „Trening Zastępowania Agresji”

24-25.09.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

22-25.10.2013 „Trening Interpersonalny”

29-30.10.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

27-29.11.2013 „Praca z rodziną z problemem przemocy”

Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”
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Planowana tematyka szkoleń:

Tematyka
Liczba 

szkoleń

Szkolenia 1-dniowe

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej
1

Znowelizowane prawo pracy 1

Ustawa o pomocy społecznej oraz inne akty 

prawne dotyczące systemu pomocy społecznej
4

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD 1

Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS 1

Szkolenia 2-dniowe

Interwencja kryzysowa-podstawy profesjonalnej 

pomocy
1

Metody pracy z mieszkańcami DPS 1

Stres wypalenie zawodowe, asertywność 4

Pierwsza pomoc przedmedyczna 4

Indywidualne programy usamodzielniania osób 

opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki 

opiekuńczo-wychowawcze

1

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 3

Bezpieczna interwencja z elementami 

samoobrony
3

Socjoterapia 1

Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad 

środowiskowy
2

Budowanie wizerunku jednostek pomocy 

społecznej
2

Praca socjalna z osobą doświadczającą ubóstwa 2

Jak animować społecznie środowisko lokalne 1

Prawa mieszkańców i pracowników dps 1

Sposoby negocjacji i radzenia sobie 

z psychomanipulacją
2

Szkolenia 3-dniowe

Trening umiejętności kierowniczych 1

Szkolenia wspólne dla PUP i OPS

Szkolenia 2-dniowe

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych
1

Planowanie strategiczne i budowanie zespołów 

jako elementy współpracy urzędów pracy 

i instytucji pomocy społecznej

1

Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy 

z osobami niepełnosprawnymi

Szkolenia 2-dniowe

Seksualność osób niepełnosprawnych 2

Terapia zajęciowa 2

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych intelektualnie
1

Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego 1

Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną 1

Szkolenia 3-dniowe

Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia, 

choreoterapia, psychodrama)
2

Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”
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W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń przy-

gotujemy seminarium (ok. 70 osób) zgodnie z tematyką 

zgłoszoną przez Radę PWD. Organizujemy wizyty studyjne 

(ok. 25 osób) mające na celu obserwację dobrych praktyk 

w  zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Na 

wizyty przewidujemy łącznie 32 dni. W 2013 roku konty-

nuowana jest działalność Rady PWD, mająca charakter 

doradczo-opiniujący. Planujemy 4 spotkania Rady PWD.

Działania w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń:

Termin Temat Województwo

18-21.03.2013
Programy aktywności 

lokalnej
Śląskie

9-12.04.2013
Wspieranie rodziny, 

asystentura rodzinna
Lubuskie

14-17.05.2013
Programy aktywności 

lokalnej

Kujawsko-

Pomorskie

17-21.06.2013
System wsparcia osób 

niepełnosprawnych
Dolnośląskie

23-26.07.2013
Wspieranie rodziny, 

asystentura rodzinna
Małopolskie

20-23.08.2013
Aktywizacja zawodowa 

i społeczna
Opolskie

10-13.09.2013

System wsparcia 

osób starszych 

i niepełnosprawnych

Wielkopolskie

6-8.11.2013
Aktywizacja zawodowa 

i społeczna
Lubelskie

13.12.2013 Seminarium PWD
Hotel 3Trio 

w Białymstoku

W ramach Zadania Specjalistyczne doradztwo dla 

OPS i  PCPR pracownicy instytucji pomocy społecznej 

otrzymają wsparcie doradcze specjalistów/ekspertów. 

Usługa doradcza realizowana jest osobiście u  Bene-

fi cjenta, w  biurze projektu lub innym wyznaczonym 

w tym celu miejscu. Usługa świadczona jest w terenie, 

telefonicznie oraz elektronicznie. Zakresy doradztwa:

I. Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie 

realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 

2012 – 240 godzin

II. Opracowanie i  aktualizowanie strategii rozwiązy-

wania problemów społecznych i innych programów 

– 430 godzin

III. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw 

dotyczących pomocy społecznej – 220 godzin

IV. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań 

statutowych i  zadań związanych z  realizacją 

programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich 

– 400 godzin

V. Doradztwo w zakresie LZI (prawne, psychologiczne) 

– ogółem 200 godzin

Liczba zrealizowanych godzin doradczych – 1490. Kurs specjalistyczny „Język migowy”
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Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR

Zakres Doradcy

Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, 

który nie realizował bądź przerwał realizację 

projektu w roku 2012.

Małgorzata Lawda

tel. kom. 609 208 917

e-mail: l.pawell@wp.pl

Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS:

każdy piątek 8:00–10:00

Anna Tomulewicz

tel. kom. 609 606 669

e-mail: tomulewicz@op.pl

Dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS:

każda środa 8:30–10:30

Opracowanie i aktualizowanie strategii 

rozwiązywania problemów społecznych 

i innych programów.

Doradztwo dla ROPS wspierające realizację 

zadań statutowych i zadań związanych 

z realizacją programów wojewódzkich 

i strategii wojewódzkich.

Doradztwo dotyczące zadań wynikających 

z ustaw dotyczących pomocy społecznej.

Krystyna Golubiewska

tel. 85 744 72 33

lub 85 744 72 35

e-mail: podlasem8@op.pl

Dyżury w siedzibie ROPS: 

piątek 8:00–13:00

Doradztwo w zakresie LZI 

(psychologiczne, prawne)

Doradztwo psychologiczne

Krystyna Wysocka

Doradztwo prawne

Patrycjusz Kalinowski

Zapotrzebowanie na bezpośrednie doradztwo w gminie należy zgłaszać:

 � pisemnie wg karty dostępnej na podstronie projektu www.projekt.rops-bialystok.pl 

lub

 � telefonicznie do opiekuna procesu LZI – Bożeny Sury, podczas pełnionych dyżurów 

w każdy poniedziałek w godz. 7.30–15.30, tel. 85 744 21 43.
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W  2013 roku zaplanowano przeprowadzenie 

badania z  zakresu polityki społecznej: „Diagnoza 

systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim”. 

Realizacja badania zostanie zlecona fi rmie zewnętrznej 

zgodnie z  Prawem Zamówień Publicznych. Fragmenty 

raportu zostaną upowszechnione na stronie projektu 

oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”. Raport 

opublikowany będzie w formie książkowej.

W  ramach Zadania Aktywizacja społeczno-

-ekonomiczna zorganizujemy dwa szkolenia 2-dniowe 

w  zakresie nawiązywania partnerstw i  współpracy dla 

NGO, jednostek samorządowych, instytucji pomocy 

społecznej – łącznie 32 godziny dydaktyczne. Następnie 

przedstawicielom jednostek samorządowych, pomocy 

społecznej i  NGO zrealizujemy 1-dniowe seminarium 

(ok. 50 osób). W 2013 roku kontynuowana jest kampania 

informacyjno-promocyjna ekonomii społecznej, 

w  ramach której emitowane będą spoty reklamowe 

w TV, wyprodukowane w 2012 roku oraz stworzone będą 

broszury promocyjno-informacyjne. W  dniach 25-28 

marca 2013 r. emitowany był spot reklamowy w Polskim 

Radiu Białystok. Przygotowujemy wizyty studyjne 

Działania zaplanowane w ramach 

ekonomii społecznej:

Termin Temat
Miejsce 

działania

20-21.05.2013

Szkolenie „Nawiązywanie 

partnerstw i współpracy 

na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej”

Hotel 3Trio 

w Białymstoku

05-06.06.2013

Szkolenie „Nawiązywanie 

partnerstw i współpracy 

na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej”

Hotel 3Trio 

w Białymstoku

25-28.06.2013

Wizyta studyjna „Ekonomia 

społeczna szansą rozwoju 

społeczności lokalnych”

woj. 

Świętokrzyskie

17-20.09.2013

Wizyta studyjna „Ekonomia 

społeczna szansą rozwoju 

społeczności lokalnych”

woj. 

Małopolskie

04.10.2013 Seminarium 
Hotel 3Trio 

w Białymstoku

Kurs specjalistyczny „Język migowy”
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mające na celu poznanie dobrych praktyk i wzmocnienie 

współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, 

NGO, jednostkami pomocy i integracji społecznej i admi-

nistracji publicznej (łącznie 8 dni). W 2013 roku powo-

łany zostanie Zespół ds. Wdrażania Ekonomii Społecznej 

w  regionie oraz Komitet Monitorujący Wieloletni 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zorganizujemy 

pierwsze spotkanie Komitetu.

Zapraszamy do odwiedzania naszego regio-

nalnego portalu dotyczącego ekonomii społecznej 

www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl, który prowadzimy 

w ramach projektu. Znajdziecie tam Państwo podstawowe 

informacje dotyczące ekonomii społecznej, ustawy szcze-

gólnie ważne dla sektora ekonomii społecznej, założenia 

Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w  Województwie Podlaskim na lata 2013-2020, dobre 

praktyki przedsiębiorczości społecznej oraz bazę danych 

podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie.

Zachęcamy Państwa również do zapisania się do 

newslettera Podlaska Ekonomia Społeczna. Newsletter jest 

elektroniczną formą biuletynu wysyłanego na skrzynkę 

mailową, przy pomocy którego otrzymają Państwo infor-

mację o  aktualnościach i  działaniach prowadzonych 

w obszarze ekonomii społecznej w naszym regionie. Aby 

zapisać się do newslettera, prosimy o  wpisanie adresu 

e-mail poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego 

na stronie www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl.

W  ramach Zadania Upowszechnienie współpracy 

i  dobrych praktyk instytucjonalnych kontynuujemy 

wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, 

w którym opisujemy i publikujemy m.in. dobre praktyki 

realizowanych projektów, jak także innych działań wdra-

żanych w  województwie podlaskim mających na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych. Ponadto zorga-

nizujemy wizyty studyjne mające na celu wzmocnienie 

współpracy między instytucjami pomocy społecznej, 

a służbami zatrudnienia – łącznie 7 dni wizyt studyjnych. 

Zorganizujemy dwudniowe seminarium upowszechnia-

jące dobre praktyki w pracy socjalnej, jak także wzmac-

niające współdziałanie służb społecznych (ok. 120 osób), 

podczas której nagrodzimy grawertonami wyróżniają-

cych się Benefi cjentów Ostatecznych. Będzie zlecone 

przygotowanie fi lmu upowszechniającego pracę socjalną. 

Za organizację działań w ramach zadania odpowiedzialny 

jest asystent ds. dobrych praktyk – Ewelina Nowik.

Kurs specjalistyczny „Język migowy”
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Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco. 

Aktualizujemy podstronę projektu, wysyłamy informacje 

o  projekcie do instytucji, wydajemy materiały promo-

cyjne, oznaczamy projekt zgodnie z Wytycznymi MRR.

W 2013 roku prowadzona będzie również ewaluacja 

projektu systemowego, w ramach której przygotowane 

zostaną trzy raporty z  monitoringu i  ewaluacji (dwa 

cząstkowe i jeden końcowy).

Rezultaty projektu do osiągnięcia:

 � liczba pracowników instytucji pomocy i  integracji, 

którzy podnieśli swoje kwalifi kacje – 500, w  tym 

10 nowych osób,

 � liczba godzin dydaktycznych szkoleń – 856,

 � liczba godzin dydaktycznych kursów – 862,

 � liczba godzin dydaktycznych warsztatów – 40,

 � liczba zrealizowanych dni wizyt – 47,

 � liczba zrealizowanych seminariów – 1,

 � liczba zrealizowanych godzin doradczych – 1490,

 � liczba przeprowadzonych badań – 1,

 � liczba wydanych raportów – 300,

 � liczba pobrań ze strony – 100,

 � liczba wejść na portal – 250,

 � liczba kwartalników – 1600.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym 

projekcie w 2013 roku! 

Skład Biura Projektu:

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Kierownik Projektu

Emilia Januszyk

asystent Kierownika Projektu

emilia.januszyk@projekt.rops-bialystok.pl

Kamila Dybacka

asystent ds. rozliczeniowych

kamila.dybacka@projekt.rops-bialystok.pl

tel. 85 742 16 06

Działania zaplanowane w ramach dobrych praktyk:

Termin Temat
Woje-

wództwo

22-24.05.2013

„Dobre praktyki w obszarze 

współpracy instytucjonalnej 

w woj. świętokrzyskim”

Święto-

krzyskie

15-18.10.2013

„Dobre praktyki w obszarze 

współpracy instytucjonalnej 

w woj. kujawsko-pomorskim”

Kujawsko-

pomorskie
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Skład Biura Projektu:

Barbara Bielawska

asystent ds. rekrutacji
barbara.bielawska@projekt.rops-bialystok.pl

Marcin Czerwiński

asystent ds. PWD
marcin.czerwinski@projekt.rops-bialystok.pl

Urszula Dadun

asystent administracyjny
urszula.dadun@projekt.rops-bialystok.pl

tel. 85 744 22 14

Ewelina Nowik

asystent ds. dobrych praktyk
ewelina.nowik@projekt.rops-bialystok.pl

Natalia Jakimowicz

asystent ds. ekonomii społecznej
natalia.jakimowicz@projekt.rops-bialystok.pl

Joanna Nowik

asystent ds. logistyki
joanna.nowik@projekt.rops-bialystok.pl

Paweł Szerszeń

asystent ds. obsługi szkoleń
pawel.szerszen@projekt.rops-bialystok.pl

tel. 85 744 22 16
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W  latach 2010-2012 w  województwie podla-

skim w  każdej gminie został utworzony i  funkcjonuje 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-

mocy w  Rodzinie, łącznie 118 zespołów. Zespoły te 

posiadają już ponad dwuletnie doświadczenie w pracy 

z  problemem przemocy w  oparciu o  znowelizowaną 

ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i proce-

durę „Niebieskie Karty”. Przez cały ten okres towarzyszy 

gminom działalność projektu systemowego Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej w  formie „Cyklu dla 

Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”, którego 

celem jest wsparcie merytoryczno-organizacyjne. Cykl 

obejmuje różnorodne formy wsparcia, tj.:

 � opiekun procesu,

 � doradztwo specjalistyczne (prawne i  psycholo-

giczne),

 � szkolenia, warsztaty, kursy specjalistyczne, spot-

kania w subregionach.

W ramach „Cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdy-

scyplinarnych” w 2013 roku planowane jest przeprowa-

dzenie:

 � doradztwa specjalistycznego w  wymiarze 200 

godzin, bezpośrednio dla zespołów interdyscypli-

narnych w gminach,

 � jednodniowego seminarium dla Przewodniczących 

Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego;

 � kursu specjalistycznego „Praca z  rodziną z  prob-

lemem przemocy”, 112 godzin dydaktycznych dla 

dwóch grupy szkoleniowych (56 godzin dydak-

tycznych dla każdej grupy szkoleniowej), po trzy 

spotkania dla każdej z grup, w tym dwa spotkania 

2-dniowe (32 godziny dydaktyczne dla jednej 

grupy) i  jedno spotkanie 3-dniowe (24 godziny 

dydaktyczne dla jednej grupy);

 � warsztatów pn.: „Indywidualny plan pomocy dla 

osoby dotkniętej przemocą w  rodzinie – opraco-

wanie, monitoring” – 5 spotkań jednodniowych 

Cykl dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych 
w 2013 roku

Bożena Sury

Opiekun procesu LZI

Kurs specjalistyczny „Praca z rodziną z problemem przemocy”
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dla 5 grup szkoleniowych (po jednym spotkaniu 8 

godzinnym dla grupy). Łącznie 40 godzin dydak-

tycznych dla wszystkich grup;

 � szkolenia: „Pomoc a  interwencja w  przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie” – 1 spotkanie 2-dniowe 

(16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej 

ok. 20 osób);

 � szkolenia: „Praca z  osobą doznającą przemocy dla 

członków LZI” – 1 spotkanie 2-dniowe. Łącznie 16 

godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkole-

niowej;

 � szkolenia: „Praca z  osobą stosującą przemoc dla 

członków LZI” – 1 spotkanie 2-dniowe. Łącznie 16 

godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkole-

niowej;

 � szkolenia: „Dokumentacja i ochrona danych osobo-

wych w  LZI” – 2 spotkania 1-dniowe. Łącznie 16 

godzin dydaktycznych dla dwóch grup szkolenio-

wych;

 � szkolenia: „Praca z dzieckiem w ramach procedury 

NK” – 2 spotkania 2-dniowe. Łącznie 32 godziny 

dydaktyczne dla dwóch grup szkoleniowych,

 � spotkań roboczych nt.: „Diagnoza dziecka dozna-

jącego przemocy w rodzinie” – 3 spotkania jedno-

dniowe w subregionach, po jednym w: Białymstoku, 

Łomży i  Suwałkach (po 8 godzin dydaktycznych 

dla 1 grupy szkoleniowej ok.  25 osób). Łącznie 24 

godziny dydaktyczne dla trzech grup złożonych 

z przedstawicieli gminnych zespołów interdyscypli-

narnych;

 � spotkań roboczych nt. „Rozmowa z  dzieckiem 

krzywdzonym” – 3 spotkania jednodniowe w subre-

gionach, po jednym w: Białymstoku, Łomży i Suwał-

kach (po 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy 

szkoleniowej ok.  25 osób). Łącznie 24 godziny 

dydaktyczne dla trzech grup złożonych z przedsta-

wicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

 � Zakres merytoryczny szkoleń dostosowywany jest 

do zgłaszanych przez członków zespołów interdy-

scyplinarnych problemów i potrzeb, wynikających 

z codziennej pracy w tym obszarze. Problematyka 

związana z funkcjonowaniem zespołów interdyscy-

plinarnych zmieniła się na przestrzeni lat. Obecnie 

członkowie zespołów interdyscyplinarnych zgła-

szają zapotrzebowanie na szkolenia związane 

z diagnozą przemocy, pracą z osobami doznającymi 

przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie, pracę 

z dzieckiem krzywdzonym, opracowywanie indywi-

dualnego planu pomocy.
Seminarium LZI skierowane do Przewodniczących Zespołów 

Interdyscyplinarnych
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W  porównaniu do okresu wcześniejszego istot-

niejsze od kwestii formalnych pracy zespołu są elementy 

merytoryczne związane z pracą z rodziną z problemem 

przemocy. Jest to proces zupełnie naturalny, gdyż po prze-

brnięciu procedur formalnych – członkowie zespołów 

wspólnie, a  nie jako przedstawiciele pojedynczych 

instytucji, pracują bezpośrednio z  osobami uwikła-

nymi w przemoc. Nadal ważne są zagadnienia związane 

z  dokumentacją zespołu interdyscyplinarnego/grup 

roboczych i  ochroną danych osobowych, szczególnie 

z uwagi na zmieniające się w tym obszarze interpretacje 

prawne i tworzenie własnej praktyki w zakresie dokumen-

towania poszczególnych czynności (poza dokumentacją 

określoną w ramach procedury NK przez rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”).

Różnorodność form pomocy w  ramach „Cyklu 

dla LZI” zapewnia bieżące i  kompleksowe wsparcie 

członków zespołów interdyscyplinarnych. Zaobserwo-

wano, że specyfi ka problemów zespołów interdyscypli-

narnych wynika w dużej mierze z usytuowania zespołu: 

w mieście czy gminie. Łączą się z tym przede wszystkim 

dwa zagadnienia: ilość prowadzonych NK oraz dostęp-

ność form wsparcia. W  przypadku gmin istotnym 

problemem są zasoby, zarówno osobowe jak i instytucjo-

nalne, w zakresie wsparcia i pracy z rodziną z problemem 

przemocy. Najczęściej dostępne są one w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie (też nie zawsze), co z  kolei 

wymaga od zainteresowanych pokonania nieraz znacz-

nych odległości. Uwzględniając mechanizmy przemocy 

i  stan w  jakim znajdują się osoby doznające przemocy 

i  stosujące przemoc – fakt ten jest dla nich często nie 

do „pokonania”. Problemem gmin są też tkwiące bardzo 

głęboko w świadomości społecznej stereotypy związane 

z przemocą w rodzinie. Utrudnia to zarówno ujawnienie 

faktu przemocy jak i korzystanie z pomocy, szczególnie 

połączonych ze wsparciem psychologicznym. Zespoły 

interdyscyplinarne usytuowane w  mieście borykają się 

natomiast z bardzo dużą liczbą procedur NK, co wymaga 

poszukiwania szczególnych rozwiązań organizacyjnych.

W  trakcie dotychczasowego funkcjonowania 

zespołów interdyscyplinarnych spotykaliśmy się 

z różnymi, wręcz zaskakującymi (zarówno pozytywie, jak 

i niestety negatywnie) postawami osób wyznaczonych 

do prac w  zespołach interdyscyplinarnych i  grupach 

roboczych. Teoretycznie osoby takie można określać jako 

osoby zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, 

jednakże czasami ich postawa skłaniała do refl eksji 

i wątpliwości. Z całą stanowczością doświadczenie wska-

zuje, iż żaden przepis i system nie zastąpi chęci i aktyw-

ności osób pracujących w tym obszarze. Istotne jest, że 

postawy te należały jednak do wyjątkowych i były kryty-

kowane w środowisku, w którym osoby te pracowały.

Z  uwagi na ogrom krzywdy i  bólu z  jakim spoty-

kają się pracujący w  obszarze przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie oraz włożonego trudu, niejednokrotnie 

nie przynoszącego oczekiwanych rezultatów – życzę 

Państwu dużo siły, cierpliwości i  wytrwałości. Dziękuję 

również za dotychczasową współpracę i  zachęcam do 

kontaktów w 2013 roku! 

Szkolenie „Praca z osobą doznającą przemocy” dla członków LZI
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Kolejny raz rozpoczynamy doradztwo w  ramach 

projektu systemowego ROPS dla ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na 

Podlasiu. W  roku 2013 służyć mamy kadrze jednostek 

i społeczności lokalnej w zakresie:

 � analizy potrzeb gmin/powiatów w tworzeniu stra-

tegii,

 � analizy potencjalnych problemów i  zagrożeń 

w realizacji strategii,

 � moderowania pracy gminnych zespołów roboczych 

ds. aktualizowania strategii,

 � pomocy w  opracowywaniu projektów i  tworzeniu 

harmonogramów realizacji strategii,

 � analizy programów i projektów oraz dostosowaniu 

ich do aktualnych potrzeb gmin,

 � wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji,

 � edukacji w  obszarze kierunków rozwoju pracy 

socjalnej, metod i  sposobów aktywizacji klientów 

pomocy społecznej, nowych form i  narzędzi 

wsparcia.

Jesteśmy doradcami w  pracy z  gminami od 2007 

roku. Prawie sześć lat spędziłyśmy w  różnych: mniej-

szych i większych, aktywnych i nieaktywnych, rozległych 

i  skupionych gminnych środowiskach na terenie woje-

wództwa podlaskiego. Możemy stwierdzić dobre zmiany 

w kwalifi kacjach pracowników zespołów, ich otwartości 

i odpowiedzi na zmiany. Przyglądałyśmy się jak rozwijają 

się organizacje, liderzy i grupy nieformalne w społecznoś-

ciach. Pomagałyśmy w  rozwiązywaniu lokalnych bolą-

czek i potrzeb, podsuwałyśmy pomysły i kontakty.

W  okresie wprowadzania zadań wynikających 

z  ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 o  wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, wzrostu znaczenia lokalnej 

ekonomii społecznej i jej roli aktywna integracja nabiera 

nowych możliwości. Doradztwo ROPS może wspomóc 

ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 

rodzinie w  rozpoznaniu potrzeb i  zasobów w  obsza-

rach wspierania rodziny czy ekonomii społecznej. Jeżeli 

zechcą Państwo to wspólnie wypracujemy niezbędne, 

trzyletnie programy gminne/powiatowe, przekształcimy 

świetlice w  ośrodki wsparcia, zaplanujemy projekty dla 

rodzin dysfunkcyjnych, przygotujemy dokumenty do 

rejestracji dla nowych grup, organizacji, klubów inte-

gracji społecznej. Zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami 

pracowników możemy poszukać metod i  sposobów 

pracy socjalnej do rozwiązania trudności rodzin, czy grup.

Niektóre z działań, aktywności i usług warto polecić 

innym środowiskom. Poniżej prezentujemy wybrane 

działania organizacji, instytucji oraz samorządów z terenu 

województwa podlaskiego w obszarach pracy z rodziną 

i  dzieckiem (wybrane przykłady pochodzą z  Programu 

w zakresie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastęp-

czej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2016). 

Mamy nadzieję, że będą inspiracją dla innych na ten 

najbliższy rok pracy pomocowej.

Nie działamy po to, żeby zbawić świat 

– nikt tego od nas nie oczekuje.

Już ktoś to kiedyś zrobił – zbawił.

Chodzi o to, żeby zmieniać małe skrawki na ziemi.

Trudną, mozolną pracą, 

czasem kosztem siebie samego.

s. Małgorzata Chmielewska

Organizatorem pieczy zastępczej w Łomży (w rozu-

mieniu ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 

zastępczej) jest nowo utworzona placówka samorzą-

dowa o nazwie Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. 

W  Centrum zatrudnieni są koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej, psycholodzy i asystenci rodzin. Usytu-

owanie asystentów rodzin poza MOPS podyktowane jest 

względami organizacyjnymi i psychologicznymi. Asystent 

rodziny nie kojarzy się z pracownikiem socjalnym. Współ-

praca Centrum ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Pomo-

cowym EMPATIA w  Łomży, pozwala na wzbogacenie 

Najlepiej mieć „pod ręką” 
doświadczonego doradcę!

Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda

Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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oferty proponowanej rodzinom przez asystentów rodzin. 

Aktywne formy pracy z rodziną, wspólne wyjścia rodzin 

z dziećmi na imprezy kulturalne, sportowe (fi nansowane 

przez Stowarzyszenie) pomagają wypracować lepsze 

relacje, pozyskać ich zaufanie i  zmotywować do pozy-

tywnych zmian. Jednocześnie Stowarzyszenie wspiera 

tez działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego: organi-

zuje warsztaty szkoleniowe rodzin zastępczych, zajęcia 

socjoterapeutyczne dzieci z rodzin zastępczych.

Tak prowadzona praca z  rodzinami zastępczymi 

przyniosła wymierne efekty. Podstawą opieki zastęp-

czej w Łomży od 10 lat jest rodzinna opieka zastępcza. 

Opieka instytucjonalna w  Łomży została zredukowana 

do placówki 14 osobowej, w której przebywają wycho-

wankowie nastoletni.

Wśród realizowanych w  województwie podla-

skim, a godnych upowszechnienia działań znajduje się 

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA 

Oddziału Białostockiego. Obejmuje ono komplek-

sowym wsparciem rodzinę z  problemem przemocy, 

w tym zwłaszcza wobec dzieci. W ramach działalności 

Centrum świadczone są takie usługi pomocowe jak:

 � konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i peda-

gogiczne indywidualne dla dzieci i osób dorosłych, 

terapia rodzin, psychoterapia dzieci i młodzieży oraz 

rodziców/opiekunów,

 � grupa psychoedukacyjna i  konsultacje indywidu-

alne dla rodzin zastępczych,

 � przygotowanie dziecka i  rodziny do uczestnictwa 

w procedurach sądowych.

Podobną działalność, ale na obszarze Suwałk 

prowadzi Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR. Od wielu 

lat oferuje pomoc psychoterapeutyczną osobom 

dotkniętym uzależnieniem (terapia uzależnień i współ-

uzależnienia) oraz rodzinom dotkniętym problemem 

przemocy w  rodzinie. Działania Stowarzyszenia oparte 

są na przekonaniu, iż skuteczność zatrzymywania prze-

mocy w  dużej mierze zależy również od utworzenia 

sprawnej, zintegrowanej pomocy, objęcia pomocą 

wszystkich członków rodziny. Stowarzyszenie oferuje 

kompleksową, systemową pomoc prawno-psychote-

rapeutyczną osobom uwikłanym w  przemoc domową, 

poprzez prowadzenie terapii grupowej i  indywidualnej 

dla osób doświadczających przemocy, socjoterapii dla 

dzieci i młodzieży oraz terapii grupowej i indywidualnej 

dla osób stosujących przemoc.

Innym działaniem innowacyjnym w  zakresie 

wsparcia rodziny są działania Katolickiego Towarzy-

stwa Służby Dzieciom w  Suwałkach. Organizacja ta 

prowadzi Społeczne Zespoły Resocjalizacyjne w Suwał-

kach, Sejnach i  Augustowie. Towarzystwo opiekuje się 

nieodpłatnie każdego dnia dziećmi z rodzin dotkniętych 

ubóstwem. Znajduje w nich opiekę ponad 120 dzieci.

Formą działań środowiskowych, godnych zauwa-

żenia i promowania w województwie jest realizacja przez 

Komendę Wojewódzką Policji, Urząd Miejski w Białym-

stoku, Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Tury-

styki w  Supraślu oraz Nauczycielskie Kolegium 

Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego 

w  Białymstoku programu WYCHOWAWCA PODWÓR-

KOWY. Celem programu jest zapobieganie społecznie 

nieakceptowanym zachowaniom dzieci i  młodzieży, 

rozwijanie ich zainteresowań oraz organizowanie czasu 

wolnego, tworzenie środowiskowej koalicji profi laktyczno 

– wychowawczej, spośród różnych lokalnych placówek, 

instytucji i organizacji, wolontariuszy, rodziców.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci 

i Młodzieży PRZYJACIELE Z OSIEDLA skupia młodych 

ludzi, studentów białostockich uczelni, pedagogów 

różnych specjalizacji, sportowców, absolwentów turystyki 

oraz innych na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą 

zagrożoną demoralizacją. Działalność Stowarzyszenia 

obejmuje sferę kulturalno-oświatową, rekreacyjno-spor-

tową na rzecz dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.

W roku 2011 został uruchomiony przez Sąd Rejo-

nowy w  Białymstoku Ośrodek Kuratorski przezna-

czony dla 20 osób nieletnich. Ma być on spokojną 

przystanią dla młodzieży, która z różnych względów nie 

potrafi  się odnaleźć w  życiu. Do ośrodka postanowie-

niem sądu kierowane są osoby w wieku gimnazjalnym.

Ważną działalnością na rzecz dzieci i  młodzieży 

uzdolnionej pochodzącej z ubogich rodzin zajmuje się 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Stowa-

rzyszenie zajmuje się nieformalną edukacją artystyczną. 

Pomaga w dostępie do kultury tym, którzy mają „wszę-

dzie daleko”. Prowadzi program stypendialny dla zdolnej 

młodzieży z ubogich rodzin.

„Innowacyjny system wsparcia wychowanków 

instytucji opieki zastępczej w  Białymstoku” realizo-

wany jest przez Fundację Edukacji i Twórczości oraz 

Miasto Białystok. Głównym jego celem jest zwiększenie 

szans wejścia na rynek pracy wychowanków instytucji 

opieki zastępczej w Białymstoku w wieku 15-19 poprzez 

wsparcie bezpośrednie i pośrednie. Projekt wykorzystuje 

mentoring jako narzędzie pracy z wychowankami insty-

tucji pieczy zastępczej.

Zamysłem miasta Białystok w  ramach Programu 

AKADEMIA RODZINNA jest wspomaganie rodzin w ich 

funkcjach wychowawczych, we wszystkich sferach 

rozwoju osobowego człowieka. Akademia służyć ma 
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upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wycho-

wywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawo-

dowej z życiem rodzinnym- warsztaty dla ojców, mam, 

dziadków, promowanie zdrowych rodzin, upowszech-

nianie dobrych rozwiązań na terenie miasta. Jedną 

z ofert miasta jest wprowadzenie Karty Dużej Rodziny. 

Stanowi ona zespół ulg dla wszystkich członków rodzin 

wielodzietnych, również dla rodziców samotnie wycho-

wujących dzieci. Ma stanowić przywilej i udogodnienie 

dla tych, którzy podejmują się trudu wychowania licz-

nego potomstwa (wstępy na basen, do kina, teatru, 

darmowe przejazdy miejskie itp.).

Wśród działań innowacyjnych realizowanych i wdra-

żanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

w województwie można wskazać jako dobre praktyki:

 � promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez 

organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego (PCPR 

Kolno, PCPR Sejny, PCPR Hajnówka),

 � prowadzenie Objazdowej Poradni dla Rodzin (PCPR 

Kolno),

 � prowadzenie grup wsparcia/spotkań szkoleniowych 

weekendowych dla rodzin zastępczych i z osobami 

niepełnosprawnymi (PCPR Suwałki, PCPR Kolno, 

PCPR Bielsk Podlaski).

Ludzie różnie reagują na zmianę.

Innowatorzy ją inicjują i wdrażają.

Tuż za nimi są osoby szybko akceptujące zmianę.

To są grupy na których warto się koncentrować.

Nie ma sensu pracować nad innymi.

Niektórzy nigdy się nie zmienią.

Kwestia dotarcia do ludzi, zachęcenia ich do zaan-

gażowania się – to za każdym razem wyzwanie zarówno 

dla pracownika socjalnego jak i  przedstawiciela insty-

tucji. Ten wysiłek warto jednak podjąć, gdyż aktywne 

społeczności sprawniej rozwiązują własne problemy, 

szybciej się rozwijają i łatwiej osiągają swoje cele. Współ-

praca zwiększa społeczne zaangażowanie i  współod-

powiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie 

lokalnym. A to z kolei przekłada się na bardziej skuteczne 

i  efektywne działania samorządów oraz ośrodków 

pomocy społecznej.

Aktywność społeczna jest jednym z  elementów 

kapitału społecznego. Zaangażowanie mieszkańców 

gminy, wzajemne zaufanie oraz więzi lokalne są 

niezbędne do budowania społeczności.

Aktywność społeczna upowszechnia postawy 

odpowiedzialności za własne środowisko życia, postawy 

współdziałania, a także tworzy i rozwija więzi społeczne. 

Z  obserwacji doradców nad aktywnością społeczną 

mieszkańców wsi wynika, że jest ona w dużym stopniu 

uzależniona od rozwoju samorządności lokalnej.

Ważną rolę odgrywa tzw. instytucjonalna aktyw-

ność społeczna, szeroko rozumiana jako działalność 

w życiu organizacji społecznych, gospodarczych, jedno-

stek samorządu terytorialnego oraz w strukturach para-

fialnych. Można stwierdzić, iż aktywność społeczna 

obejmuje zarówno działania jednostkowe, jak i zbiorowe, 

jednorazowe i regularne, spontaniczne i planowane.

Okazuje się, że wartości religijne, Kościół i parafi a 

w  wielu gminach  są ważną płaszczyzną integracji 

wsi. System wartości mieszkańców generuje role 

społeczne, których celem jest zaspokajanie ich potrzeb 

indywidualnych.

W  gminach objętych doradztwem najbardziej 

popularne wśród organizacji pozarządowych są struk-

tury tradycyjne (koła gospodyń, chóry, grupy folklo-

rystyczne, kluby seniora, zespoły kolędnicze, rolnicze 

czy agroturystyczne grupy działania) oraz parafi alne 

(schole, koła różańcowe, wspólnoty rodzin, towarzy-

stwa chrześcijańskie).

Najważniejszym zasobem „niematerialnym” 

są ludzie, bez których żadne środki

nie będą mogły być sensownie wykorzystane.

W  gminach, w  których działają aktywnie człon-

kowie organizacji pozarządowych i  samorząd gminy 

widać zmiany w  podejściu do pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Są tam liderzy lokalni określonych 

struktur i  wykazują największe kompetencje społecz-

nikowskie. Realizowane projekty i  programy zmie-

niają pozytywnie społeczność, rozszerzają usługi 

i dają poczucie wpływu, sprawstwa. Dowartościowani 

sukcesem liderzy i  samorząd chętniej współpracują. 

Stają się otwarci na rozwój i innych, ich aktywność jest 

wysoka, pobudzają innych.

Jesteśmy przekonane, że czynnikiem niezbędnym 

dla sprawnego funkcjonowania pomocy, aktywnej inte-

gracji i partycypacji w samorządach są ludzie o odpowied-

nich kwalifi kacjach. Osoby, które będą mogły wspierać 

społeczność lokalną w aktywności, wdrażać nowe metody 

pracy z rodziną, czy narzędzia ekonomii społecznej.

Dlatego w  ramach projektu systemowego ROPS 

Białystok, z  ogromnym zapałem i  wiarą, prowadzimy 

działania doradcze, metodyczne i edukacyjne dla przed-

stawicieli ośrodków, powiatowych centrów, zespołów 

oraz lokalnych liderów i animatorów.
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W  połowie marca 2013 roku, zatem tylko nieco 

później niż w  latach poprzednich, w  Regionalnym 

Ośrodku Polityki Społecznej w  Białymstoku rozpo-

częto świadczenie usług w zakresie doradztwa w spra-

wach wynikających z  przepisów prawa regulujących 

szeroko rozumianą pomoc społeczną. Są to, jak w latach 

poprzednich, przede wszystkim ustawy: z  12 marca 

2004  r. o  pomocy społecznej, z  28 listopada 2003  r. 

o  świadczeniach rodzinnych i  z  27 września 2007  r. 

o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 

przepisy wykonawcze do tych ustaw i programy, niejako 

uzupełniające wachlarz świadczeń wynikających z przy-

wołanych ustaw (np. dożywianie, pomoc osobom pobie-

rającym świadczenie pielęgnacyjne).

Ponadto Ośrodki Pomocy Społecznej – bo to one są 

najczęstszym benefi cjentem usług doradczych, realizują 

także inne zadania: dodatki mieszkaniowe, stypendia, 

wspieranie rodzin i  piecza zastępcza, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie…

Realizacja tych zadań wymaga znajomości i stoso-

wania wielu innych przepisów, przede wszystkim ustawy 

z 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administra-

cyjnego, która reguluje zasady postępowania w  spra-

wach przyznawania świadczeń oraz ustawy z 17 czerwca 

1967r. o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji, 

ale także wiedzy z  zakresu ubezpieczeń społecznych, 

ubezpieczenia zdrowotnego, systemu oświaty, prawa 

rodzinnego, w  pewnym zakresie prawa cywilnego, 

karnego i postępowania cywilnego, udostępniania infor-

macji gospodarczej.

Dysponowanie tak dużym zakresem wiedzy praw-

niczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji nałożo-

nych na Ośrodki Pomocy Społecznej zadań, często 

przekracza możliwości pracowników tych jednostek. 

Zatem możliwość skorzystania z  poradnictwa jest dla 

nich wsparciem ułatwiającym rozwiązywanie bieżących 

problemów w  konkretnych sprawach indywidualnych, 

bądź wskazówką zastosowania prawidłowych procedur 

postępowania. Często jest też metodą utwierdzenia się 

w  prawidłowym rozwiązaniu konkretnego problemu, 

bądź rozwiania wątpliwości i dylematów.

Z już ponad pięcioletniego prowadzenia doradztwa 

wynika, iż z  poradnictwa korzysta około połowa gmin-

nych jednostek pomocy społecznej, w  szczególności 

z kilkuosobową obsadą i z mniejszych gmin, co niewąt-

pliwie wynika z faktu ich ograniczonego (bądź żadnego) 

dostępu do usług radcy prawnego i  specjalistów. Tylko 

sporadycznie (w latach poprzednich była to metoda dość 

częsta) pytania zadawane są drogą elektroniczną. Formą 

kontaktu, preferowaną przez osoby korzystające z porad-

nictwa, jest rozmowa telefoniczna z doradcą, co niewąt-

pliwie jest prostsze, łatwiejsze i mniej zbiurokratyzowane.

W  sytuacji, kiedy przepisy zmieniają się bardzo 

często, przy czym zdarza się, że zmiany zamiast rozwiewać 

wątpliwości – jeszcze je potęgują (przykład świadczenia 

pielęgnacyjnego w  ustawie o  świadczeniach rodzin-

nych!), możliwość skorzystania z doradztwa wydaje się 

być istotnym wsparciem dla kadr pomocy społecznej, 

a wybór formy w jakiej można skorzystać z tego wsparcia 

(telefon, e-mail, spotkanie w siedzibie ROPS) pozostaje 

w gestii osoby oczekującej porady.

Doradztwo dotyczące zadań wynikających 
z ustaw dotyczących pomocy społecznej

Krystyna Golubiewska

Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
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Z pomocą społeczną jestem związana od wielu lat 

i uczestniczyłam w zachodzących zmianach na początku 

jako referent ds. pomocy społecznej w Urzędzie Miasta, 

następnie jako pracownik socjalny Terenowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej. Od czerwca 1990 roku powierzono 

mi obowiązki kierownika ośrodka pomocy społecznej. 

Praca w pomocy społecznej, działania na rzecz ludzi to 

zawsze było to, co lubię robić. Wspólnie z kadrą ośrodka 

organizowałam: wycieczki dla dzieci z  rodzin objętych 

wsparciem pomocy społecznej (przy czym środki na 

wyjazd były pozyskiwane ze zbiórek w lokalnym środo-

wisku), wigilie dla samotnych w  dniu 24 grudnia i  ta 

tradycja przetrwała do dzisiaj, akcję” wielkanocnego 

koszyczka’’ w ramach, której ośrodek zbierał żywność dla 

najuboższych (standardem była akcja z Mikołajem, który 

odwiedza niepełnosprawne dzieci i  co ciekawe w  rolę 

Mikołaja wczuwają się radni).

Dostęp do środków unijnych pozwolił na realizację 

kolejnych działań na rzecz klientów ośrodka, jednakże 

po te środki sięgnęliśmy dopiero w  2009 roku. Może 

ktoś zapyta, dlaczego dopiero w  2009? A  więc odpo-

wiem, że większość kadry kontynuowała naukę na 

studiach wyższych i pogodzenie nauki, rodziny i dodat-

kowych obowiązków zawodowych w  tamtym czasie 

było niemożliwe. Pomimo takiego stanu rzeczy uczest-

niczyliśmy w  szkoleniach i  seminariach poświęconych 

realizacji projektów organizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w  Białymstoku. Zdobyta 

wiedza i doświadczenie innych ośrodków zachęciły nas 

do podjęcia się realizacji pierwszego projektu systemo-

wego” Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób 

Bezrobotnych w Gminie Wasilków”.

Pierwsza edycja Projektu była realizowana w 2009 

roku. Stawialiśmy wprawdzie pierwsze kroki, zdobywa-

liśmy doświadczenie, ale też chcę podkreślić, że dużym 

wsparciem w  realizacji Projektu był dla nas Miejsko-

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Biało-

stockiej, który był realizatorem Projektu od 2008 roku. 

Realizacja projektu systemowego 
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków”

Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Bukieciarz fl orysta z okolicznościową dekoracją wnętrz 2010
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Kolejne lata były wzajemną wymianą doświadczeń prze-

kładających się na osiągane efekty projektowe.

Wartość naszego projektu realizowanego w  2009 

roku wynosiła 154 743,17 zł, z czego wkład własny Gminy 

to kwota 17 424,00zł. W roku 2009 w projekcie uczestni-

czyły 24 kobiety, które były objęte wsparciem ośrodka 

pomocy społecznej. W tym 15 osób to osoby bezrobotne, 

4 osoby nieaktywne zawodowo, 5 osób to osoby zatrud-

nione pozostające w  szczególnie niekorzystnej sytuacji 

na runku pracy. Wszystkie osoby zakończyły uczestnictwo 

w  projekcie i  przeszły wszystkie planowane działania. 

Projekt był skierowany do kobiet z uwagi na to, że w grupie 

osób korzystających z pomocy społecznej stanowią one 

większą grupę osób, a  ponadto wykazywały zaintere-

sowanie projektem i  deklarowały chęć uczestnictwa. 

Zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.1 POKL realizacja 

Projektu miała na celu rozwój form aktywnej integracji 

poprzez kontrakty socjalne, wzmacnianie zdolności do 

zatrudnienia i szkolenia. Osoby uczestniczące w projekcie 

były objęte pracą socjalną, pomocą materialną, wparciem 

w zmianie kwalifi kacji zawodowych, bądź też zdobyciem 

nowych. Wszystkie działania na rzecz osób bezrobot-

nych miały również na względzie podniesienie atrakcyj-

ności tych osób na rynku pracy, a  tym samym poprzez 

ich zatrudnienie i  poprawę ich sytuacji materialnej 

i wyłączenie z grupy podopiecznych Ośrodka. W ramach 

działań podejmowanych w czasie realizacji projektu prze-

prowadzono promocję projektu, realizowano kontrakty 

socjalne, zorganizowano seminaria: rozpoczynające 

i  kończące projekt, przeprowadzono szkolenie przez 

psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie i  było 

to 10 godzin zajęć grupowych oraz 4 godzin konsul-

tacji indywidualnych dla każdej osoby. Przeprowadzono 

również szkolenie prowadzone przez doradcę zawodo-

wego zatrudnionego także w  ramach umowy zlecenia, 

gdzie 20 godzin były to warsztaty aktywnego poszu-

kiwania pracy, pośrednictwo zawodowe i  dla każdego 

uczestnika zapewniono 2 godziny konsultacji indywi-

dualnych. Kolejnym działaniem było szkolenie z obsługi 

i podstaw komputera, nabycie umiejętności korzystania 

z  Internetu, w  szczególności w  zakresie wyszukiwania 

ofert pracy. Powyższe zajęcia również były prowadzone 

przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Najbar-

dziej oczekiwanym działaniem były kursy zawodowe i tak 

naszym benefi cjentom zaoferowaliśmy: kurs” handlowiec 

–sprzedawca’’”, kurs usług opiekuńczych – siostra PCK’’”, 

kurs gastronomiczny’’. Największym zainteresowaniem 

cieszył się kurs siostry PCK (12 osób), w dalszej kolejności” 

kurs handlowiec- sprzedawca’’ (11 osób)”, kurs gastrono-

miczny – kelner barman’’ (1 osoba).

Dużym urozmaiceniem w  realizacji Projektu były 

dwa wyjazdy integracyjne, w  ramach których zwie-

dzano Warszawę oraz zorganizowano wyjazd do teatru. 

W czasie trwania projektu staraliśmy się o jak najwyższą 

jakość oferowanych usług. W naszej pamięci z tej edycji 

Projektu zapisało się seminarium kończące Projekt, które 

odbyło się przed samymi świętami Bożego Narodzenia 

i  na koniec, którego wszyscy byli zauroczeni wykona-

niem kolęd na skrzypcach przez dwie studentki szkoły 

muzycznej. Zakończył się rok 2009 i  podjęliśmy osta-

teczną decyzję, że w  roku 2010 także podejmujemy 

się kolejnego wyzwania w  zakresie realizacji projektu 

zwłaszcza, że w ciągu całego minionego roku informo-

waliśmy podopiecznych o naszych planach dotyczących 

kolejnej edycji. Mamy założony zeszyt projektowy, do 

którego na przestrzeni roku wpisujemy osoby zaintere-

sowane projektem. Złożyliśmy wniosek i po jego weryfi -

kacji podpisaliśmy umowę na rok 2010. Przyjęliśmy czas 

trwania projektu od kwietnia 2010r. do listopada 2010r. 

Nasze działania również skierowaliśmy do osób bezro-

botnych z terenu naszej gminy korzystających z pomocy 

społecznej. W roku 2010 w projekcie uczestniczyła grupa 

28 osób, z  których grupę 23 osób stanowiły kobiety 

i grupę 5 osób stanowili mężczyźni. Na podstawie prze-

prowadzonej analizy, ustaliliśmy, że głównym dominu-

jącym problemem dotyczącym osób bezrobotnych jest 

niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia zawo-

dowego, brak motywacji do podjęcia pracy, brak specja-

listycznych umiejętności, brak aktywnego poszukiwania 

pracy. W ramach podejmowanych działań było wzmoc-

nienie pozycji naszych benefi cjentów na rynku pracy 

poprzez zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie 

motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie posia-

danych kwalifi kacji zawodowych lub zdobycie nowych. 

Doradca 2010
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Podobnie jak w  poprzednim roku uczestnicy objęci 

byli wsparciem: psychologa, doradcy zawodowego, 

mieli kurs informatyczny, zawodowy, zawarto kontrakty 

socjalne, zapewniono pomoc materialną (zasiłki 

w kwocie 115,00 zł miesięcznie). W roku 2010 kontrakty 

socjalne były zawierane przez czterech pracowników 

socjalnych. Oferta kursów zawodowych była przygoto-

wana w  oparciu o  rozmowy z  osobami zainteresowa-

nymi uczestnictwem w  projekcie, staraliśmy się trafi ć 

w zainteresowania, umiejętności i oczekiwania naszych 

benefi cjentów. Efektem tych działań było poszerzenie 

ubiegłorocznej oferty kursów zawodowych o” kurs bukie-

ciarz-fl orysta’’. Ponadto w  ramach aktywnej integracji 

zorganizowaliśmy działanie środowiskowe jako festyn 

rodzinny. W ramach festynu we współpracy z  lokalnym 

środowiskiem była scena dla młodszych i  starszych 

talentów. Integrację rodzinną i  środowiskową powie-

rzyliśmy fi rmie „KLANZA”. Wszyscy uczestnicy projektu 

przygotowali się do udziału w  konkursie kulinarnym 

„Przysmaki mojej mamy”. Oprócz świetnej zabawy był 

gorący poczęstunek. Kolejnym działaniem w  ramach 

projektu był kurs informatyczny, który dla wielu uczest-

ników pozwolił na naukę korzystania z  tego sprzętu, 

pozwolił na nabycie umiejętności poruszania się po 

Internecie i wykorzystywania go jako narzędzia w poszu-

kiwaniu pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu byli 

w stanie napisać własne CV, założyć stronę, wysłać email 

itp. Trzeba podkreślić, że dla każdego uczestnika najbar-

dziej liczył się kurs zawodowy. Każdy mógł dokonać 

wyboru według własnych zainteresowań i umiejętności. 

W  ramach projektu była możliwość wyboru z  pośród 

następujących kursów: kurs siostry PCK, kurs gastrono-

miczny: kucharz, kelner-barman, pomoc kucharza, kurs 

handlowca – sprzedawcy, magazyniera, obsługi wózków 

widłowych. Najwięcej chętnych było na kurs siostry PCK 

(10 osób) i w dalszej kolejności kurs bukieciarz – fl orysta 

(8 osób), kurs magazynier z  obsługą wózków jezdnio-

wych (4 osoby), kurs handlowiec sprzedawca (3 osoby), 

kurs gastronomiczny (2 osoby).

W ramach działań projektu odbył się również festyn 

rodzinny. Dzięki tym działaniom ośrodek zapromował się 

w środowisku, spotkał się z wysoką oceną mieszkańców, 

pokazując, że pomoc społeczna to nie tylko wypła-

canie zasiłków, ale również realizacja innych zadań, jak 

np. projekt. W roku 2010 zorganizowano również wyjazd 

integracyjny na Pojezierze Mazurskie.

W  ramach działań skierowanych do uczestników 

projektu nowością było szkolenie” Aktywne poszu-

kiwanie pracy.” Koszt projektu „Program Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w  Gminie 

Wasilków’’ w  roku 2010 wyniósł 181  254,02  zł, z  czego 

kwota 24 840,00zł stanowiła wkład własny Gminy.

W  pierwszych dwóch latach realizacji projektu 

posiłki zapewnialiśmy w  ramach cateringu i  staraliśmy 

się, aby posiłki za każdym razem zapewniała inna fi rma 

i aby oferta żywieniowa była smaczna i  ładnie podana. 

Jak wcześniej wspomniałam naszą sprawdzoną praktyką 

jest przygotowywanie kolejnych benefi cjentów przez 

cały rok poprzedzający realizację projektu, a  ciekawe 

działania ułatwiają rekrutację beneficjentów. Jakość 

szkoleń, festyn rodzinny, wyjazdy integracyjne, wyży-

wienie, kontrakty socjalne i  zasiłki sprawiają, że nasz 

projekt wzbudza zainteresowanie i  oczekiwanie na 

kolejną edycję.

Rok 2011 to trzeci rok, w  którym podjęliśmy się 

kolejnej edycji projektu. Trzeba powiedzieć, że napoty-

kamy na trudności, mamy chwile zniechęcenia, ale zado-

wolenie naszych podopiecznych, zmiana w ich życiu nie 

tylko zawodowym, ale i  rodzinnym motywują nas do 

dalszego działania. Budżet projektu w roku 2011 zamknął 

się kwotą 224 509,05zł, z czego 29 700,00 zł stanowiło 

wkład własny gminy. Liczba uczestników projektu to 

grupa 27 osób, z czego 20 osób to kobiety i 7 mężczyzn. 

W danym roku w projekcie uczestniczyło 6 osób niepeł-

nosprawnych. Poza działaniami standardowymi zgod-

nymi z  Priorytetem VII Promocja Integracji Społecznej 

uczestnicy projektu przeszli kurs” Zakładanie działalności 

gospodarczej’’, zaś oferta kursów zawodowych została 

wzbogacona o kurs prawa jazdy kategorii B, kurs robót 

budowlanych – operator koparko-ładowarki, kurs maga-

zynier z obsługą wózków jezdniowych. Nasze działania 

w  zakresie kursów zawodowych, mają na celu to, aby 

rodzaj kursu był wskazany przez uczestników, a nie był 

narzucony, co sprawdza się w późniejszym zatrudnieniu 

naszych benefi cjentów, ponieważ pozwala im robić 

w życiu to co lubią i do czego mają predyspozycje. Nadal 

Kurs PCK 2011
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największym zainteresowaniem cieszył się kurs siostry 

PCK (12 osób). Kurs handlowiec sprzedawca ukończyło 

8 osób, kurs prawa jazdy 3 osoby, kurs magazynier 

z obsługa wózków jezdniowych 3 osoby, kurs operatora 

koparko-ładowarki 1 osoba. W  roku 2011 rozumiejąc 

rozpoznane potrzeby naszych uczestników, zwłaszcza 

w  zakresie opieki na czas uczestnictwa w  projekcie 

sfi nansowaliśmy wyjazd dzieciom na kolonie pokry-

wając koszty w części z zasiłkiem celowym oraz zasiłkiem 

z „Programu Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania”. 

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci benefi cjentów 

pozwoliło na większą integrację, przybliżyło tych ludzi 

do siebie. W roku 2011 na koniec projektu, który trwał 

od marca do grudnia zawiązała się nieformalna grupa, 

która przy pomocy pracowników ośrodka zorganizowała 

spotkanie opłatkowe, na którym były potrawy wigilijne, 

opłatek, ale również Mikołaj z  prezentem i  każdy, aby 

otrzymać upominek śpiewał, mówił wiersz, tańczył lub 

prezentował inny talent. Spotkanie było wspaniałe i na 

długo zapisało się w  pamięci naszych podopiecznych. 

Pragnę wspomnieć, że zawsze staramy się zaprezen-

tować na festynie bądź na seminariach coś wyjątkowego 

i  tak np. dużym przeżyciem był występ dzieci czeczeń-

skich z  zespołu NOCH-CHO z  klubu” Kaktus’’ z  Białego-

stoku, bądź też występ zespołu” Chanajki’’.

Rok 2012 to nasza czwarta edycja projektu kiero-

wanego do naszych podopiecznych pozostających 

w  trudnej sytuacji materialnej z  powodu bezrobocia. 

Koszt projektu realizowanego w  danym roku to kwota 

231 920,00zł, z czego 24 351,60zł to wkład własny Gminy. 

Czas realizacji projektu to marzec-grudzień 2012 roku. 

W  realizacji projektu uczestniczyło 26 osób (19 kobiet 

i  7 mężczyzn). W  ramach projektu zaangażowanych 

było 4 pracowników socjalnych. Z uczestnikami zawarto 

26 kontraktów socjalnych. W  okresie trwania projektu 

każdy uczestnik otrzymał zasiłek celowy na sfinan-

sowanie wydatków związanych z  realizacją projektu. 

Jeden zasiłek wynosił 93,66zł miesięcznie. We wszyst-

kich edycjach projektu uczestnicy w czasie szkoleń mieli 

zapewniony gorący posiłek i  zwrot kosztów przejazdu 

na szkolenie oraz opłacone składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. Psycholog, doradca zawodowy i pracownik 

socjalny opracowali diagnozy potrzeb dla każdego 

uczestnika. W  projekcie w  2012 roku przeprowadzono 

szkolenie w  zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 

gdzie każdy uczestnik otrzymał wsparcie psychologa, 

doradcy zawodowego, ukończył kurs informatyczny, kurs 

zakładanie działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzy-

mali szerszą ofertę kursów zawodowych. Były to: maga-

zynier z obsługą wózków jezdniowych, który ukończyła 

1 osoba, kurs prawa jazdy kategorii B ukończyło 6 osób, 

kurs handlowiec sprzedawca ukończyły 4 osoby, specja-

lista ds. gastronomii – kucharz 3 osoby, kurs siostry PCK 

5 osób oraz nowe kursy, których nie było w poprzednich 

latach takie jak: masaż sportowo leczniczy, który ukoń-

czyły 2 osoby, księgowość dla początkujących 1 osoba, 

kurs spawanie metodą MIG, MAG lub acetylenowo-

Festyn 2012

Kurs komputerowy 2012
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-tlenową 3 osoby, kurs prawa jazdy kategorii C 1 osoba. 

W ramach działań środowiskowych zorganizowano dwa 

wyjazdy integracyjne do Warszawy, a ponadto zorgani-

zowano integracyjny festyn rodzinny dla uczestników 

projektu i ich otoczenia.

Realizacja projektów systemowych pozwoliła na 

pozyskanie środków unijnych dzięki, którym możliwe były 

wyżej przedstawione działania. Zachęcam do realizacji 

projektów, gdyż dzięki działaniom wpisanym w projekt 

ośrodek jest inaczej postrzegany przez władze samo-

rządowe, mieszkańców i  samych podopiecznych. Dziś, 

kiedy wszędzie liczy się pieniądz, pozyskiwanie środków 

na rzecz poprawy życia najuboższej grupy mieszkańców 

zmiana dotychczasowego wizerunku pomocy społecznej 

pozwala utożsamić się z myślą:” wartością człowieka nie 

jest to, co posiada, ale to, co robi dla innych.”

Realizacja projektów skierowanych do osób bezro-

botnych w mojej ocenie jest tym, co warto robić, gdyż 

przyczynia się do zmiany na lepsze życie innych ludzi. 

Na przestrzeni miesiąca lutego, marca br. nasz ośrodek 

miał kontrolę Naczelnej Izby Kontroli, nasza praca została 

oceniona pozytywnie, ale najważniejsze, co chcę powie-

dzieć to, że kontrola NIK przeprowadziła ankietę wśród 

wszystkich uczestników projektów z  roku 2011 i  2012, 

z  której okazało się, że wskaźnik zatrudnienia benefi -

cjentów wyniósł ponad 50%. Myślę, że pomimo barier 

i  trudności warto podejmować się działań wpisanych 

w realizację projektu.

Odnosząc się do osiągniętych wskaźników i efektów 

to należy je łączyć ze stanem rozpoznanych potrzeb 

w obszarze usług opiekuńczych. Wiadome jest, że nasze 

społeczeństwo stale się starzeje, że coraz większa liczba 

mieszkańców wymaga opieki. Na naszym terenie usługi 

realizuje organizacja pozarządowa Polski Czerwony 

Krzyż i dzieje się tak, że większość osób, które ukończyły 

kurs siostry PCK znajduje pracę w tym zawodzie nie tylko 

na terenie naszej gminy, ale również na terenie Białego-

stoku. Od przystąpienia do realizacji projektu kurs siostry 

PCK ukończyło 39 osób, zaś zatrudnienie w tym zawo-

dzie podjęły 22 osoby,  a ponadto 2 osoby zostały zatrud-

nione przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Podsumowując przedstawione wyżej działania 

związane z  realizacją projektu systemowego „Program 

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobot-

nych w Gminie Wasilków” w okresie minionych czterech 

lat wpisanych w działalność naszego ośrodka polecam 

do przeczytania wiersz jednej z  uczestniczek projektu 

dotyczący Jej odczuć i oceny tego, co robimy dla naszych 

podopiecznych:

Ten dzień jest dla mnie bardzo pamiętliwy!

Jesteśmy wszystkie

– razem, jak jedna rodzina,

myślimy o jednym, czy nadejdzie taka chwila,

gdy jedna z PAŃ – powie

Jestem zdrowa i szczęśliwa.

Te chwile spędzone razem na długo pozostaną w mej 

pamięci,

A dla PANI prowadzącej życzę,

Aby w przyszłych latach spotkała

każdą z nas – pracującą.

PANI DYREKTOR – osoba życzliwa i uśmiechnięta

– wita NAS zawsze mile i czule,

Ale widać z Jej twarzy wielkie zmęczenie,

bo trudno jest JEJ każdej z NAS pomóc, jak najlepiej

W tym krótkim wierszu

Ja, jako osoba skromna i miła

– życzę każdej z PAŃ

Spełnienia marzeń, zmartwień zbycia.

A te nasze spotkania niech pozostaną miłym wspomnie-

niem.

Kochamy Polskę!

Kochamy ludzi!

– bądźcie z NAMI

– a MY będziemy z WAMI!

Alina Michniewicz
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Ekonomia społeczna na Podlasiu, chodź bardzo 

powoli, ale nabiera co raz to ładniejszych kształtów. 

Częściej pojawiają się nowe inicjatywy współpracy insty-

tucji związanych z problematyką gospodarki społecznej. 

Mieszkańcy województwa mobilizują się w  poszuki-

waniu innych form zatrudnienia.

W  2012 roku w  ramach konkursu zamkniętego 

nr 1/POKL/7.2.2/12 ogłoszonego przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu 

VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciw-

działanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej, wybrano trzech projektodawców, którzy 

mają za zadanie wzmocnienie i  rozwinięcie sektora 

ekonomii społecznej. W  grupie dofinansowanych 

podmiotów znalazły się:

1. Europartner Akademicki Klub Integracji Euro-

pejskiej realizujący projekt „Podlaska Akademia 

Rozwoju Ekonomii Społecznej” dofinansowany 

w kwocie 5 817 480,00 zł.

2. Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. 

w Suwałkach realizujący projekt „Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w  Suwałkach”, kwota dofi nan-

sowania: 4 474 137,12 zł.

3. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizu-

jący projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

– Subregion Łomżyński”, kwota dofinansowania: 

4 364 796,75 zł.

I. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Suwałkach” – Agencja Rozwoju 

Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy 

i  umiejętności z  zakresu ekonomii społecznej różnym 

grupom interesariuszy (osoby bezrobotne, niepełno-

sprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, przed-

stawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 

urzędów pracy, organizacji pozarządowych, jedno-

stek samorządu terytorialnego i  inne z  terenu subre-

gionu suwalskiego) w okresie 10.2012 – 06.2015 poprzez 

wsparcie doradcze, szkoleniowe, dotacyjne oraz testo-

wanie i  poszukiwanie źródeł fi nansowania instytucji 

wsparcia ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych 

oraz promocję ekonomii społecznej.

Z  obszaru województwa podlaskiego subregionu 

suwalskiego – powiatów: suwalskiego, augustowskiego, 

sejneńskiego, sokólskiego,  m. Suwałki (w  przypadku 

osób fi zycznych zamieszkują na obszarze województwa 

podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, w przypadku 

innych podmiotów posiadają one jednostkę organi-

zacyjną na terenie województwa podlaskiego), grupą 

docelową są:

 � podmioty ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, 

fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby integracji 

społecznej, centra integracji społecznej, zakłady 

aktywności zawodowej, warsztaty terapii zaję-

ciowej, przedsiębiorstwa społeczne),

 � instytucje Wsparcia Ekonomii Społecznej,

 � osoby indywidualne zagrożone wykluczeniem 

społecznym, doświadczające trudności na rynku 

pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku plano-

wana jest realizacja następujących zadań/działań:

1. Punkty Informacyjno -Rekrutacyjne

Punkty (6 szt.) funkcjonują w  miejscowościach: 

Suwałki (3), Augustów (1), Sokółka (1), Sejny (1). Udzie-

lane są w  nich podstawowe informacje z  zakresu 

ekonomii społecznej. Ponadto, celem punktów jest 

kontakt z podmiotami zewnętrznymi i diagnozowanie ich 

potrzeb, prowadzenie spotkań informacyjno – rekruta-

cyjnych, wyszukiwanie liderów lokalnych, wypracowanie 

koncepcji współpracy „społeczność lokalna – podmioty 

ekonomii społecznej”, tworzenie nowych grup inicjatyw-

nych, wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych oraz 

ich funkcjonowania.

2. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości

Wspiera Podmioty Ekonomii Społecznej oraz osoby 

fi zyczne poprzez:

Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w subregionach województwa podlaskiego
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 � grupowe i  indywidualne wsparcie doradcze 

(prawne 10h/m-c, księgowe 10h/m-c, finan-

sowo-biznesowe 10h/m-c i  marketingowe 

10h/m-c) – 480 h doradztwa

 � pakiety usług specjalistycznych z zakresu: prawa, 

księgowości i  marketingowe dla podmiotów 

ekonomii Społecznej po 30h dla 5 PES – 150 h.

3. Akademia Ekonomii Społecznej

Moduły szkoleniowe dla 30 osób (2 grupy x 15 osób) 

– 192h szkoleń ogółem:

I. Podstawy ekonomii społecznej (24h),

II. Prawne i  formalne podstawy funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej (24h),

III. Marketing i public relations – skuteczne zarzą-

dzanie podmiotami ekonomii społecznej (24h),

IV. Zewnętrzne źródła fi nansowania działalności 

ekonomii społecznej – informacje na temat 

pożyczek na rozwój działalności (24h).

4. Promocja Ekonomii Społecznej

Współpraca z  mediami lokalnymi, emisja audycji 

radiowych, artykułów prasowych, banery na portalach 

internetowych, organizacja targów promujących sektor 

ekonomii społecznej w  miastach subregionu, udział 

w  imprezach lokalnych w  Suwałkach, Sejnach, Augu-

stowie i  Sokółce, organizacja konferencji „ES – nowe 

możliwości rozwoju i pracy”, publikacja pokonferencyjna.

5. Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii 

Społecznej

Udział w  Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii 

Społecznej w Krakowie (OSES), organizacja 2 warsztatów 

2-dniowych: „Partnerstwo jestem na TAK” (w  miastach 

subregionu), organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej 

w  Polsce, wydanie Informatora Partnerstwa Lokalnego 

(2  nakłady), podpisanie umowy o  utworzeniu sieci 

współpracy.

6. Wsparcie fi nansowe dla Spółdzielni Socjalnych:

a) szkolenia – w  celu przygotowania 60 BO do 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodar-

czej zaplanowano moduły szkoleniowe (4 grupy 

x 15osób) z  zakresu: Aspekty administracyjno-

-prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnych 

jako działalności gospodarczej (30h), Biznes Plan 

(20h), Finansowanie działalności gospodarczej 

z UE i innych (10h).

b) wsparcie doradcze w  postaci Aniołów Spół-

dzielni Socjalnych (każda z 5 spółdzielni socjal-

nych otrzyma wsparcie 1 Anioła, 10h/m-c, 310 h 

doradztwa),

c) wsparcie fi nansowe na otwarcie 5 spółdzielni 

socjalnych (25 osób)

d) wsparcie fi nansowe na dołączenie do istniejącej 

spółdzielni socjalnej (2 osoby)

e) wsparcie pomostowe (20 osób) i wsparcie prze-

dłużone (10 osób).

7. Badanie i rozwój długofalowych metod i źródeł 

fi nansowania PES (badanie i testowanie)

ROBES będzie testować funkcjonowanie ES na 

terenie subregionu, kraju i  kilku krajów europejskich, 

w celu wypracowania raportów i opracowania strategii 

rozwoju ekonomii społecznej w subregionie oraz wypra-

cowaniu ścieżek fi nansowania OWES i  SS; wyszkolenia 

pracowników OWES i  ROBES w  kierunku prowadzenia 

szkoleń dla przedsiębiorców i  podmiotów ekonomii 

społecznej dla stworzenia platformy współpracy 

i rozwoju ekonomii społecznej w subregionie i wypraco-

wanie rekomendacji dla rozwiązań prawnych.

Kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. 

w Suwałkach

ul. Osiedle II 6A

16-400 Suwałki

tel. 87 567 73 74

e-mail: owes@ares.suwalki.pl

II. Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju 

Ekonomii Społecznej” – Europartner Akademicki 

Klub Integracji Europejskiej

Głównym celem projektu jest promocja oraz 

wsparcie sektora ekonomii społecznej (140 instytucji ES 

– 70% oraz 120 osób pozostających bez zatrudnienia) 

w m. Białystok, pow. białostockim, bielskim, hajnowskim, 

siemiatyckim do 30.06.2015r. i stworzenie 12 rozwiązań 

długookresowego fi nansowania podmiotów ekonomii 

społecznej.

Cele szczegółowe projektu to wzmocnienie 

podmiotów wsparcie i  realizacja usługi w  zakresie 

ekonomii społecznej poprzez specjalne szkolenia/

doradztwo, promocja i wzmocnienie instytucji ekonomii 

społecznej na poziomie lokalnym, podniesienie świado-

mości społecznej w zakresie możliwości i rozwiązywania 

problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej, 

podniesienie kwalifi kacji z  zakresu prowadzenia spół-

dzielni socjalnych, poszukiwanie i  testowanie długo-

okresowych źródeł fi nansowania instytucji wspierania 

ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
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Grupą docelową nr 1 są:

 � osoby fi zyczne w  zakresie doradztwa i  szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i  umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia dzia-

łalności w sektorze ekonomii społecznej;

 � podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 

ustawy o  spółdzielniach socjalnych w  zakresie 

doradztwa i  szkoleń umożliwiających uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/

lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii 

społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej;

 � podmioty ekonomii społecznej;

 � instytucje rynku pracy oraz pomocy i  inte-

gracji społecznej w  obszarze promocji ekonomii 

społecznej i  zatrudnienia w  sektorze ekonomii 

społecznej oraz rozwoju partnerstwa;

 � jednostki samorządu terytorialnego, przedstawi-

ciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie 

promocji ekonomii społecznej i  zatrudnienia 

w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju part-

nerstwa.

Grupą docelową nr 2 są:

 � osoby fi zyczne w  zakresie doradztwa i  szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i  umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spół-

dzielni socjalnej;

 � osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spół-

dzielniach socjalnych oraz inne osoby fizyczne, 

o  ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi 

społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne 

z co najmniej jednego z powodów, o których mowa 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

 � podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 

ustawy o spółdzielniach socjalnych;

 � spółdzielnie socjalne;

Grupą docelową nr 3 są:

 � spółdzielnie socjalne;

 � instytucje wspierające ekonomię społeczną.

Zakres, formy wsparcia oraz czas realizacji:

 � Rekrutacje (10.2012 – I kwartał 2015)

 � Doradztwo indywidualne – usługi prawne, księ-

gowe, marketingowe (01.2013 – I kwartał 2015)

 � Inkubator przedsiębiorczości społecznej, w  tym 

doradztwo z pozyskiwaniem zewnętrznego źródła 

fi nansowania (10 2012 – VI kwartał 2015)

 � Szkolenie dla 160 uczestników projektu – 96 K i 64 M 

(04.2013 – II kwartał 2014)

 � Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej – 

100 uczestników projektu (05.2013 – III kwartał 2014)

 � Promocja ekonomii społecznej S (01.2013 – 

IV kwartał 2014)

 � Szkolenia dla 60 uczestników projektu – 36 K i 24 M 

– od A do Z prowadzenia i fi nansowania spółdziel-

czości socjalnej (04.2013 – IV kwartał 2014)

 � Wsparcie doradcze (indywidualne) 60 uczestnikom 

projektu 36 K i 24 M (06.2013 – I kwartał 2014)

 � Wsparcie doradcze (grupowe) 60 uczestnikom 

projektu – 36 K i 24 M (06.2013 – I kwartał 2014)

 � Szkolenia zawodowe dla 60 uczestników projektu – 

36 K i 24 M (IV kwartał 2013 – III kwartał 2014)

 � Wizyta studyjna dla 60 uczestników projektu 

(I kwartał 2014 – II kwartał 2014)

 � Zakładanie spółdzielni socjalnych – 50 uczestników 

projektu (IV kwartał 2013 – I kwartał 2015)

 � Doradztwo z  zakresu efektywnego wykorzystania 

przyznanych środków fi nansowych 50 uczestników 

projektu (02.2014 – I kwartał 2015)

 � Analiza i diagnoza problemu (08.2013 – I kwartał 2014)

 � Opracowanie wstępnej wersji produktu i  strategii 

wdrażania (I kwartał 2014 – II kwartał 2014)

 � Testowanie wstępnej wersji i  produktu fi nalnego 

(I kwartał 2014 – IV kwartał 2014)

 � Analiza efektu testowania i korygowania produktu 

(IV kwartał 2014 – I kwartał 2015)

 � Upowszechnianie i  włączanie produktu fi nalnego 

do użytku (IV kwartał 2014 – II kwartał 2015)

Kontakt:

Europartner Akademicki Klub Integracji Europej-

skiej – Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Warszawska 44/1

15-077 Białystok

tel. 85 732 02 58, fax. 85 732 02 58

biuro@europartner-akie.pl

III. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – Subregion Łomżyński”

– Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Celem głównym projektu jest utworzenie Inkuba-

tora Społecznej Przedsiębiorczości w Łomży, a następnie 

rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie szko-

leniowe, doradcze, promocyjne na rzecz podmiotów 

ekonomii społecznej, os. fizycznych oraz otoczenia 

ekonomii społecznej. Realizacja projektu przewidywana 

jest od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. Subregion łomżyński 

obejmuje: miasto Łomża, powiat łomżyński, grajewski, 

kolneński, moniecki, zambrowski, wysokomazowiecki.
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Grupą docelową projektu są osoby fi zyczne oraz 

podmioty ekonomii społecznej z  subregionu łomżyń-

skiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące dzia-

łania:

I. Usługi Inkubatora Społecznej Przedsiębior-

czości:

a) Usługi prawne, księgowe, marketingowe na rzecz 

podmiotów ekonomii społecznej. W  ramach 

usług podmioty ekonomii społecznej otrzymają 

kompleksowe wsparcie w postaci pakietów dla 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym kontakt 

z ekspertami, doradcami (usługi prawne i księ-

gowe), a  także gotowe produkty poligrafi czne 

i narzędzia internetowe (usługi marketingowe).

b) Doradztwo indywidualne i  grupowe dla osób 

fi zycznych i podmiotów ekonomii społecznej.

c) Szkolenia dotyczące założenia i/lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej.

d) Usługi wspierające rozwój partnerstwa 

lokalnego na rzecz ekonomii społecznej poprzez 

budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów 

ekonomii społecznej w  klastrze oraz wsparcie 

partnerstw

e) Promocja ekonomii społecznej i  zatrudnienia 

w sektorze ekonomii społecznej.

W  ramach działań promocyjnych planowana jest 

promocja ekonomii społecznej i  zatrudnienia wśród 

jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przed-

siębiorców, mediów, instytucji rynku pracy (akcje infor-

macyjno – promocyjne, eventy outdorowe i  indorowe, 

promocyjne akcje CSR konferencje,

II. Wsparcie fi nansowe spółdzielni socjalnych

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wesprze 

zakładanie spółdzielni socjalnych w  subregionie 

łomżyńskim lub przystępowanie do i/lub zatrud-

nienie w spółdzielni socjalnej:

a) Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjo-

nowania Spółdzielni socjalnych dla 50 osób;

b) Przyznanie środków fi nansowych dla spółdzielni 

socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrud-

nienie w  spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 

tys.  zł na os. – nie więcej niż 200 tys.  zł na spół-

dzielnię: 30 osób.

c) Wsparcie pomostowe połączone z  doradztwem 

oraz pomocą w  efektywnym wykorzystaniu przy-

znanych środków: 30 os.

d) Wsparcia facilitatora (menedżera spółdzielni) oraz 

doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, marke-

tingu, rozliczania wsparcia, jak również na etapie 

zatrudniania w spółdzielni.

III.  Poszukiwanie długookresowych źródeł fi nanso-

wania

Zidentyfi kowanie i  przetestowanie długookreso-

wych źródeł fi nansowania podmiotów ekonomii 

społecznej w  oparciu o  innowacje społeczne 

z  obszaru europejskiej przedsiębiorczości 

społecznej (IS).

Kontakt:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Biuro Projektu

Krzywe koło 9 III p. pok. 308

18-400 Łomża

e-mail: biuro@owes.lomza.pl

tel. 603 458 099, fax. 85 675 00 17
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Przedsiębiorczość społeczna dopiero „kiełkuje” na 

Podlasiu. Jak dotąd, jedynie w okolicach Łomży znalazła 

ona doskonałe warunki dla rozwoju i  spółdzielnie 

socjalne powstają tam jedna za drugą. Reszta regionu 

podejmuje pierwsze próby, eksperymentuje, uczy się 

tej nowej formy prowadzenia biznesu. Biznesu szcze-

gólnego, w  którym cel społeczny stawiany jest ponad 

zyskiem ekonomicznym.

Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada” jest prekursorem 

przedsiębiorczości społecznej w powiecie siemiatyckim. 

Jako jej współzałożycielka i obecnie prezeska, zostałam 

poproszona o podzielenie się własnymi doświadczeniami 

związanymi z  zakładaniem tego rodzaju podmiotów. 

Skoncentruję się przy tym na trudnościach i barierach, 

z  którymi nowi przedsiębiorcy społeczni powinni się 

liczyć. Pozwolę sobie przekazać również kilka rekomen-

dacji, jako niewielki osobisty wkład do dyskusji o przy-

szłości przedsiębiorczości społecznej w  naszym kraju, 

a w szczególności na Podlasiu.

Korzenie „eSSkapady”

Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada” rozpoczęła dzia-

łalność we wrześniu 2012 r., ale pomysł na jej utworzenie 

zrodził się przynajmniej rok wcześniej, w gronie członków 

Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” – lokalnej orga-

nizacji działającej na południu regionu (powiat siemia-

tycki i  bielski), mającej na celu  m.in. promowanie idei 

ekonomii społecznej.

Okolice Siemiatycz charakteryzują się specyfi cznym 

rynkiem pracy, w  dużym stopniu opierającym się na 

stałych lub sezonowych wyjazdach mieszkańców za 

granicę. Tutaj niemal każda rodzina ma kogoś w Belgii, 

a  emigracja zarobkowa okazuje się często jedyną 

szansą znalezienia zatrudnienia, zwłaszcza dla osób 

dopiero wchodzących na rynek pracy lub powracają-

cych do aktywności zawodowej np. po okresie wycho-

wywania dzieci. Wyjazdy obojga lub jednego z rodziców 

za granicę rodzą wiele problemów społecznych związa-

nych z długotrwałymi rozłąkami rodzinnymi, a w konse-

kwencji problemami wychowawczymi, z alkoholizmem 

i narkomanią wśród nieletnich włącznie. Ponadto wylud-

nianie okolic, zwłaszcza emigracja osób młodych i tych 

najbardziej przedsiębiorczych, poważnie hamuje rozwój 

gospodarczy i społeczny tej części regionu.

Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada” powstała z myślą 

o  stworzeniu na miejscu alternatywy dla emigracji „za 

chlebem”, a  jednocześnie z  potrzeby podjęcia działań, 

które dadzą impuls rozwojowy dla naszych okolic. Duży 

potencjał tego miejsca tkwi w  wyjątkowych warunkach 

przyrodniczych i krajobrazowych, bogatej historii i różno-

rodności kulturowej. Odwołując się do tych natural-

nych uwarunkowań, przyszyli spółdzielcy w następujący 

sposób określili misję tworzonego przez siebie przedsię-

biorstwa społecznego: „Chcemy, aby nasz Region stał się 

miejscem aktywnego wypoczynku, niezwykłej przygody 

i niezapomnianych wrażeń, miejscem chętnie odwiedzanym 

przez turystów polskich i  zagranicznych. Dbamy przy tym 

o promocję walorów przyrodniczych, kulturowych i historycz-

nych Podlasia. Rozwijamy w tym celu współpracę z różnymi 

podmiotami (biznes, samorząd, organizacje społeczne), 

wszystkimi którzy podzielają nasze statutowe cele”.

Spółdzielnia swoją ofertę rekreacyjną zbudo-

wała na świadczeniu usług związanych z  aktywnym 

Okiem Podlaskiego Spółdzielcy

Katarzyna Kamecka-Lach

Prezes Spółdzielni Socjalnej „eSSkapada”
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wypoczynkiem w otoczeniu pięknej podlaskiej przyrody. 

W szczególności są to rozgrywki paintballowe, zarówno 

leśne (woodsball), jak i  w  wersji sportowej (speedball) 

oraz scenariuszowe gry terenowe. Organizuje ponadto 

imprezy integracyjne dla fi rm, posiada urozmaiconą 

ofertę zajęć w terenie dla dzieci i młodzieży (np. pobyt 

w Nibylandii – Krainie Piotrusia Pana). Dodatkową formą 

działalności jest prowadzenie warsztatów i szkoleń.

Pomysł i kapitał

Tematyka przedsiębiorczości społecznej nabrała 

ostatnio rozgłosu, prowadzone są specjalne kampanie 

społeczne na ten temat, dostępne są fundusze na 

tworzenie nowych spółdzielni socjalnych oraz przystę-

powanie do już istniejących. Zanim jednak podejmie się 

decyzję o  zostaniu spółdzielcą, warto przeanalizować 

kilka ważnych kwestii. Spółdzielnia socjalna jest bowiem 

jedną z  trudniejszych form działalności gospodarczej. 

Pamiętając o  różnych przywilejach, które ustawodawca 

tym podmiotom nadał (np. ulgi podatkowe, zwolnienia 

z niektórych opłat), nie można zapominać o szeregu ogra-

niczeń i szczególnych wymogów wobec spółdzielni socjal-

nych (np.  prowadzenie pełnej księgowości, utrzymanie 

co najmniej 5 stanowisk pracy, w  tym odpowiedniego 

poziomu zatrudnienia osób z grup zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym, wymogi w sprawie przeznaczenia 

nadwyżki bilansowej, itd.). Niektóre z nich w poważnym 

stopniu utrudniają rozwój nowego podmiotu gospodar-

czego, a zdarza się, że całkiem blokują jego funkcjono-

wanie w warunkach gospodarki rynkowej.

Sięgając do początków „eSSkapady”, czyli do 

momentu zawiązania się pierwszej grupy inicjatywnej 

i  wspólnego podjęcia decyzji o  stworzeniu przedsię-

biorstwa społecznego w  formule spółdzielni socjalnej, 

nasuwa się kilka refl eksji, które być może okażą się przy-

datne także dla innych przyszłych spółdzielców.

Po pierwsze, ważny jest pomysł na biznes, który 

musi odpowiadać potrzebom rynkowym. Nie można 

opierać się na założeniu, że jakoś to będzie – czyli 

wystarczy stworzyć spółdzielnię, a  potem różne insty-

tucje i urzędy „zasypią” ją zleceniami. Oczywiście zdarza 

się, że samorząd jest stałym zleceniodawcą i spółdzielnia 

w  zasadzie nie musi starać się o  zlecenia na otwartym 

rynku. Zwykle dotyczy to jednak określonych branż 

(np.  usługi opiekuńcze, sprzątające, gastronomiczne) 

i wymaga wcześniejszych uzgodnień z samorządem co 

do rodzaju i zakresu takich usług. Zawsze jednak pozo-

staje kwestia losów takiej „samorządowej” spółdzielni, 

gdy po wyborach zmieni się lokalna władza. Stosowanie 

w praktyce tzw. klauzul społecznych przy zamówieniach 

publicznych to bowiem jeszcze raczej odległa przyszłość. 

Tak czy inaczej spółdzielnia musi zapewniać odpowiedni 

poziom usług po rozsądnej cenie, aby usługi na rzecz 

gminy czy powiatu móc świadczyć, sam status przed-

siębiorstwa społecznego z pewnością tu nie wystarczy. 

Trzeba pamiętać, że spółdzielnia socjalna jest przede 

wszystkim podmiotem gospodarczym działającym na 

konkurencyjnym rynku (także w  odniesieniu do usług 

publicznych), a klienci (także samorządowi) nie zawsze 

rozumieją ideę przedsiębiorczości społecznej. Ponadto 

dla wielu z nich aspekt prospołeczny przy wyborze wyko-

nawcy lub producenta nie jest ważny. Szkoda byłoby 

całkiem rezygnować z  tej nadal sporej grupy klientów 

w naszym kraju. Dla klienta ważna jest przede wszystkim 

jakość produktu/usługi oraz jego cena (niekiedy 

w odwrotnej kolejności). Dlatego plan biznesowy spół-

dzielni socjalnej powinien być, tak jak w  przypadku 

każdego innego przedsiębiorstwa, realny i dostosowany 

do potrzeb i  możliwości fi nansowych dobrze sprecy-

zowanej grupy docelowej. Spółdzielnie zwykle mocno 

związane są z najbliższym otoczeniem i w nim, w pierw-

szej kolejności powinny poszukiwać zarówno partnerów, 

jak i swoich klientów.

I właśnie mając to wszystko na uwadze, Spółdzielnia 

Socjalna „eSSkapada” adresuje swoje usługi rekreacyjne 

zarówno do turystów odwiedzających Podlasie, jak i do 

stałych mieszkańców Podlasia. Stąd bogata oferta dla 

okolicznych szkół, lokalnych klientów biznesowych, grup 

zorganizowanych oraz osób indywidualnych. W ramach 

działań typowo ukierunkowanych na lokalną społecz-

ność przygotowujemy  m.in. lokalną ligę paintballową, 

czyli drużynowe rozgrywki międzygminne.

W każdym nowym przedsięwzięciu gospodarczym 

na starcie ważny jest pomysł oraz kapitał, który umoż-

liwi jego realizację. W przypadku spółdzielni socjalnych 
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dostępność środków na pierwsze zakupy inwestycyjne 

umożliwia Europejski Fundusz Społeczny (EFS), a  także 

Fundusz Pracy (w  przypadku osób bezrobotnych) oraz 

PFRON (w przypadku osób niepełnosprawnych). Zakła-

dając Spółdzielnię Socjalną „eSSkapada” skorzystaliśmy 

ze wsparcia EFS.

Decydując się na udział w projekcie unijnym trzeba 

liczyć się z pewnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, 

które należy uwzględnić w swoim planie uruchomienia 

działalności. Przede wszystkim rozczarują się osoby, 

które mają nadzieję, iż spółdzielnię w ten sposób zawiążą 

szybko. W naszym przypadku od decyzji o przystąpieniu 

do projektu do momentu otrzymania pierwszej transzy 

środków fi nansowych na założenie spółdzielni minęło 

ponad pół roku (i podobno nie jest to rekord w oczeki-

waniu). Tak długiego okresu „inkubowania” wymagał od 

nas grantodawca. Stoją za tym być może nawet dość 

logiczne przesłanki – przyszłych spółdzielców trzeba 

odpowiednio przygotować i przeszkolić. Pamiętajmy, że 

mamy tu do czynienia ze szczególną grupą osób, która 

z  jakichś powodów nie potrafi ła odnaleźć się na rynku 

pracy. Jednak z  drugiej strony, tak długi okres przygo-

towań potrafi  mocno zniechęcić młodych przedsię-

biorców do podjęcia wspólnej działalności gospodarczej, 

a w wielu przypadkach powoduje rozproszenie zasobów 

ludzkich. Tymczasem spółdzielnię socjalną może założyć 

co najmniej 5 osób, z czego przynajmniej 3 osoby nale-

żące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Należy podkreślić, że przez cały okres trwania projektu 

osoby bezrobotne nie mogą podjąć żadnej pracy zarob-

kowej, gdyż wówczas utraciłyby status bezrobotnego 

i prawo do bycia założycielem spółdzielni. Uruchomienie 

spółdzielni socjalnej z zamiarem skorzystania przy tym 

ze środków EFS bywa zatem prawdziwym egzaminem 

cierpliwości. Z tego, co mi wiadomo, procedury przyzna-

wania środków z Funduszu Pracy i PFRON na założenie 

spółdzielni socjalnej, bądź dołączenie do niej zazwyczaj 

trwają krócej, jednakże poziom dofi nansowania zwykle 

jest nieco niższy aniżeli w przypadku EFS.

Nie każdy może być spółdzielcą

W  spółdzielni socjalnej, tak jak w  każdej koopera-

tywie, najważniejsi są ludzie i  sieć relacji między nimi. 

Dlatego decyzję o  założeniu „eSSkapady” uwarunko-

waliśmy zebraniem grupy, która nie tylko będzie potra-

fi ła wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo, ale w  której 

będzie obecne zaufanie i zrozumienie, także poza sferą 

biznesową. Mówiąc najprościej, spółdzielcy muszą 

się nawzajem lubić i  mieć poczucie, że mogą na sobie 

polegać. Nie jest łatwo zebrać taką właśnie grupę, i do 

tego spełniającą ściśle określone kryteria, które podyk-

tował ustawodawca. Jak już wspomniałam, w  gronie 

założycieli muszą znaleźć się osoby należące do grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (lista tych grup 

została enumeratywnie wskazana w  Ustawie o  spół-

dzielniach socjalnych) i muszą one stanowić co najmniej 

połowę całego zespołu. W  naszym przypadku były to 

osoby bezrobotne, zarejestrowane w  urzędzie pracy. 

Część członków „eSSkapady” wywodzi się ze Stowa-

rzyszenia „Centrum na Wschodzie”, w  którym mieliśmy 

okazję już nie raz współpracować przy różnych projek-

tach. Co prawda nie były to projekty biznesowe tylko 

społeczne, a praca głó wnie na zasadzie wolontariatu, ale 

mimo wszystko dało to nam okazję sprawdzić się w dzia-

łaniu jako grupa, także w trudnych sytuacjach. Osobom 

wywodzącym się z  sektora pozarządowego, który 

z  założenia opiera się na współdziałaniu wielu osób, 

z  pewnością dużo łatwiej potem odnaleźć się w  spół-

dzielni. I  rzeczywiście, jak się okazało, właśnie ta część 

zespołu stanowiła od początku trzon naszej spółdzielni. 

W  pozostałej części zespołu dochodziło do pewnych 

rotacji. Nie każdy bowiem ma predyspozycje do bycia 

spółdzielcą – np.  indywidualista nigdy nie odnajdzie 

się we współpracy, na której opiera się funkcjonowanie 

każdej spółdzielni. Do tego nie każdy ma w sobie wystar-

czająco dużo społecznikowskiego zapału, bez czego nie 

sposób funkcjonować w  tym szczególnym przedsię-

biorstwie. Trzeba ponadto nauczyć się łączenia aktyw-

ności zawodowej z pracą społeczną i potrafi ć utrzymać 

pomiędzy obiema sferami względną równowagę.

Lokalnie „zakotwiczeni”

Zanim założy się spółdzielnię, warto wspólnie zrea-

lizować przynajmniej jeden projekt społeczny, np. zorga-

nizować niewielkie lokalne wydarzenie kulturalne dla 
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mieszkańców wsi czy osiedla. Taki obowiązek należa-

łoby wręcz wpisać do programów działań inkubatorów 

ekonomii społecznej, w których obecnie powstaje więk-

szość spółdzielni socjalnych. Obok udziału w szkoleniach 

i  doradztwie, wspólnie zrealizowany projekt społeczny 

wniósłby z pewnością dużo praktycznej wiedzy dotyczącej 

zasad współdziałania w  grupie, pozwoliłby zbudować 

i wzmocnić relacje niezbędne do późniejszej współpracy 

na płaszczyźnie zawodowej. Byłby także swego rodzaju 

próbą generalną przed przyszłymi wspólnymi działaniami 

w sferze społecznej. Spółdzielnia socjalna to bowiem nie 

tylko podmiot komercyjny, ale także animator działań 

społecznych. Wiele spółdzielni zapomina o tym i koncen-

truje się wyłącznie na działalności biznesowej, przez co 

zatraca się ważną idę przedsiębiorczości społecznej. 

W  konsekwencji spółdzielnie socjalne bywają postrze-

gane jako dziwne twory, wyłącznie benefi cjenci pomocy, 

podmioty korzystające z  różnych ulg i  przywilejów, 

w  zamian nic konkretnego nie wnoszące od siebie do 

otoczenia. Co prawda dają zatrudnienie osobom znajdu-

jącym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

co już samo w  sobie jest korzyścią społeczną, ale idea 

przedsiębiorczości społecznej opiera się jednak także 

na współdziałaniu z najbliższym otoczeniem, wymianie 

dwukierunkowej – coś dostaję, ale i sam od siebie daję. 

Spółdzielnia nie tylko tworzy miejsca pracy, ale także ma 

za zadanie włączać do wspólnoty lokalnej osoby, które 

z  różnych powodów i  w  różnym zakresie zostały z  niej 

wykluczone. Powinna im ułatwiać powrót do aktyw-

ności zawodowej i pełnego udziału w życiu społecznym. 

W  tym aspekcie spółdzielnie socjalne w  doskonały 

sposób mogłyby uzupełniać zadania urzędów pracy oraz 

ośrodków pomocy społecznej, a współpraca spółdzielni 

z  tymi instytucjami wydaje się naturalna i  pożądana. 

W  wielu miejscach, gdzie przedsiębiorczość społeczna 

jest już dobrze rozwinięta, tak właśnie się dzieje.

Mając na uwadze ową potrzebę dwustronnych 

relacji z otoczeniem, Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada” 

od początku swojego istnienia, a  nawet zanim jeszcze 

ofi cjalnie wpisano nas do Krajowego Rejestru Sądo-

wego, koncentrowała się na budowaniu partnerskich 

relacji z różnymi podmiotami, zarówno samorządowymi, 

jak i biznesowymi. Naturalnym zaś partnerem dla każdej 

spółdzielni są inne podmioty ekonomii społecznej. 

Udało nam się nawiązać współpracę z  wieloma lokal-

nymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, 

warsztatami terapii zajęciowej oraz kilkoma spółdziel-

niami socjalnymi z  sąsiednich powiatów. Te ostatnie 

okazały się niezwykle pomocne na etapie przygotowań 

do powołania naszej spółdzielni. Szczególnie wdzięczni 

jesteśmy Spółdzielni Socjalnej „Integracja” z  Bielska 

Podlaskiego, która chętnie dzieliła się swoim doświad-

czeniem, i  pomogła nam sprawnie przebrnąć przez 

gąszcz skomplikowanych przepisów i  formalności. Jak 

widać, warto budować sieć relacji wewnątrz spółdzielni, 

ale i sieć relacji międzyspółdzielczych.

Budowanie współpracy z  samorządami zwykle 

wymaga nieco więcej czasu, zwłaszcza gdy lokalny 

samorząd nigdy wcześniej nie miał do czynienia z przed-

siębiorczością społeczną. Udało nam się już jednak 

zawiązać pierwsze, na razie nieformalne, lokalne part-

nerstwa. Trzeba pamiętać, że Spółdzielnia Socjalna 

„eSSkapada” jest pierwszym, i  jak dotąd jedynym, tego 

rodzaju podmiotem na terenie powiatu siemiatyckiego. 

Jak każdy pionier, bierzemy na siebie zadanie przetarcia 

szlaków w kontaktach z miejscowymi urzędami i instytu-

cjami. Z pewnością kolejne spółdzielnie, które powstaną 

w  tej okolicy będą mieć już dużo łatwiej. Zdając sobie 

sprawę z  tej dodatkowej „misji”, utrzymujemy stałe 

kontakty, edukujemy, prezentujemy nas i naszą działal-

ność na różnych spotkaniach, staramy się także aktywnie 

włączać w projekty realizowane przez samorządy, sami 

również inicjujemy własne projekty, do których zapra-

szamy samorządowych partnerów.

Obok innych podmiotów ekonomii społecznej oraz 

samorządów, bardzo ważnym dla spółdzielni socjalnych 

partnerem jest „tradycyjny” biznes. Nie zawsze spół-

dzielnie są jednak przez lokalny biznes postrzegane 

pozytywnie. Oto bowiem pojawia się na rynku nowy 

gracz, konkurent w  branży, który na dodatek posiada 

jakieś dodatkowe przywileje. Jeśli miejscowi przedsię-

biorcy nic na temat ekonomii społecznej nie wiedzą, co 

zdarza się nadzwyczaj często, wówczas mało prawdo-

podobne aby nowego gracza tak od razu zaakcepto-

wały. Dużo łatwiejszy jest zaś kontakt z przedsiębiorcami, 
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którzy w  jakiejkolwiek formie są już aktywni w  sferze 

tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (w literaturze 

przyjął się skrót CSR – z ang. Corporate Social Responsi-

bility). W przypadków niewielkich lokalnych fi rm zwykle 

CSR sprowadza się wyłącznie do udziału w akcjach chary-

tatywnych i sponsorowania lokalnych wydarzeń. Nawet 

jednak tego rodzaju doświadczenia przekładają się na 

dużo większą otwartość w  stosunku do podmiotów 

ekonomii społecznej. Z  tego względu sukcesywne 

edukowanie lokalnych przedsiębiorców w  zakresie CSR 

może stanowić najprostszą drogę do nawiązania z nimi 

później trwałych partnerskich relacji. Taki m.in. plan dzia-

łania przyjęliśmy w „eSSkapadzie”, wpisując elementy CSR 

w ofertę szkoleń oferowanych przez nas klientom bizne-

sowym. Oczywiście oprócz szkoleń, niezwykle ważny 

jest bieżący kontakt z  lokalnymi fi rmami, podejmo-

wanie wspólnych działań biznesowych ukierunkowanych 

(wprost lub jako wartość dodana) na efekty społeczne. 

Partnerstwo z  biznesem najskuteczniej buduje się 

poprzez poszukiwanie wspólnych celów i wspieranie się 

w ich realizacji. Jak dotąd udało nam się nawiązać kilka 

ważnych relacji z  lokalnymi przedsiębiorcami, głównie 

z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, co 

wynika akurat z  charakteru oferty komercyjnej „eSSka-

pady”. Zwracam przy tym uwagę, że biznesowi partnerzy 

nie zawsze od razu dostrzegają, iż jesteśmy przedsiębior-

stwem społecznym, ponadto nie zawsze jest to dla nich 

szczególnie ważne. Sami także nie staramy się wówczas 

za wszelką cenę eksponować w  kontaktach z  nimi 

aspektu społecznego naszej działalności. Dużo skutecz-

niejsze jest stopniowe „zarażanie” prospołeczną postawą 

niż próby narzucania jej biznesowym partnerom. W tym 

drugim przypadku skutek może być bowiem odwrotny 

do oczekiwanego.

Mam nadzieję, że zaprezentowany tu katalog poten-

cjalnych trudności (z pewnością nadal niepełny), nie znie-

chęcił nikogo do biznesu społecznego. Bynajmniej nie to 

było moją intencją. Wiem jednak jak ważna jest możliwość 

skorzystania z doświadczeń innych przedsiębiorców na 

etapie rozpoczynania własnej działalności. Dlatego wyra-

żając ogromną wdzięczność wobec spotkanych na swojej 

drodze praktyków z zakresu ekonomii społecznej, którzy 

pomogli nam w założeniu Spółdzielni Socjalnej „eSSka-

pada” i  nadal służą cenną radą w  trudnych sytuacjach, 

z  przyjemnością dzielę się teraz własnymi doświadcze-

niami i oferuję pomoc kolejnym przyszłym spółdzielcom. 

Pomimo, że przedsiębiorczość społeczna jest sporym 

wyzwaniem, to warto je podjąć, gdyż w sferze zawodowej 

chyba nic nie przynosi tyle satysfakcji co praca, za którą 

oprócz pieniędzy kryje się głęboki sens społeczny.

Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Spółdzielnia Socjalna „eSSkapada”

Osmola 111

17-306 Dziadkowice

Tel. 600-881-572

e-mail.: esskapada@esskapada.pl

www.esskapada.pl

Autorka zdjęć: Katarzyna Kamecka-Lach 

(z archiwum Spółdzielni Socjalnej „eSSkapada”)
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