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Drodzy Czytelnicy,
Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne wydanie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”. Mam nadzieję, że będzie on nie
tylko ciekawą, ale i wyjątkowo pożyteczną lekturą.
Przed nami okres wakacyjny, a zatem wielu z nas uda się na zasłużony
urlop. Życzę Państwu udanego wypoczynku i wspaniałych wakacji przy
słonecznej pogodzie, abyście w pełni sił i energii wrócili do pracy.
Jednocześnie chciałabym poinformować, że działania realizowane w ramach projektu systemowego ”Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy-szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społeczne” będą realizowane bez przerwy wakacyjnej, a więc zapraszam do korzystania
z naszej oferty dostępnej na stronie www.projekt.rops-bialystok.pl.
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
Dyrektor ROPS w Białymstoku
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REALIZACJA SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU
SYSTEMOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA
POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU
Emilia Januszyk – koordynator ds. szkoleń

Szkolenia w projekcie są głównymi działaniami, które najmocniej wpływają na osiągnięcie celu
głównego projektu, czyli podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej. Tematykę szkoleń ustalono w
oparciu o bilans potrzeb oraz o zgłoszone bieżące potrzeby szkoleniowe Beneficjentów Ostatecznych.
Temat

Trener

12-13.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Praca socjalna o osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i
otoczeniem

Iwona Urbańska

13-14.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków”

Elżbieta Powichrowska

26-27.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy społecznej”

Małgorzata Szulik

26-27.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem”

Beata Pawlak-Jordan

28-29.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”

Elżbieta Zdanowicz

29-30.04.2010

Szkolenie dwudniowe „Praca socjalna o osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i
otoczeniem

Iwona Urbańska

12-13.05.2010

Szkolenie dwudniowe „Praca socjalna o osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i
otoczeniem

Iwona Urbańska

12-14.05.2010

Szkolenie trzydniowe „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Alicja Kruczkowska

17-18.05.2010

Szkolenie dwudniowe „Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”

Elżbieta Zdanowicz

19-20.05.2010

Szkolenie dwudniowe „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego rodziną”

Iwona Urbańska

07-09.06.2010

Szkolenie trzydniowe „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Alicja Kruczkowska

10-11.06.2010

Szkolenie dwudniowe „Sposoby postępowania z trudnym klientem pomocy społecznej”

Małgorzata Szulik

10-11.06.2010

Szkolenie dwudniowe „Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem”

Beata Pawlak-Jordan

14-15.06.2010

Szkolenie dwudniowe „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego rodziną”

Iwona Urbańska

23-25.06.2010

Trzy szkolenia trzydniowe dla kadry kierowniczej
1.„Kreowanie wizerunku instytucji-etyka, kultura i savoir-vivre”
2.„Skuteczne motywowanie pracowników”
3.„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy”

Jolanta Sienkiewicz,
Agnieszka Czarkowska,
Iwona Zaborowska

28-30.06.2010

Szkolenie trzydniowe „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Alicja Kruczkowska

Trzy trzydniowe „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr”

Izabela Sawicka,
Anna Wiechcińska-Szymańska,
Teresa Auguścik
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Stres, wypalenie zawodowe i asertywność

W drugim kwartale 2010 r. łącznie 387 pracowników
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów
pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo wychowawczych, ośrodków wsparcia, ROPS
z województwa podlaskiego wzięło udział w następujących szkoleniach:

Data

30.06-02.07.2010

Trenerzy prowadzący zajęcia byli wybierani na podstawie
złożonych ofert. Przy wyborze danego szkoleniowca brano pod uwagę jego kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz adekwatność doświadczenia i posiadanych
umiejętności do zaproponowanej przez niego stawki
cenowej. Z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych po
zakończeniu szkoleń wynika, że dobór kadry szkoleniowej był trafny i że trenerzy byli dobrze przygotowani merytorycznie do zajęć oraz odpowiednio realizowali program szkolenia. Warunki organizacyjne również zostały
dobrze ocenione, jednakże realizatorom zgłaszane były
uwagi dot. sali szkoleniowej, która według odbiorców
była zbyt mała. Mając to na względzie, szkolenia w przyszłym półroczu będą realizowane w obiektach, które posiadają duże, przestrzenne sale szkoleniowe.
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Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i otoczeniem

Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i otoczeniem.
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Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem

Szkolenia zrealizowane w I półroczu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Grupy szkoleniowe były w krótkim czasie rekrutowane oraz wielu beneficjentów projektu wprowadzanych było na listy rezerwowe. Podjęto
decyzję, że zostaną zorganizowane w przyszłym półroczu te szkolenia na które było najwięcej zgłoszeń, miedzy
innymi: „Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”, „Sposoby postępowania z trudnym klientem
pomocy społecznej”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”. Ponadto zamierzamy zorganizować szkolenia
o tematyce: „Kontrakt socjalny w praktyce”, „Asystent rodzinny- metody pracy z rodziną, mediacje rodzinne, terapia osób w rodzinie”, „Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny”, szkolenia specjalistyczne dla pracowników domów pomocy społecznej. W drugim półroczu
kontynuowany będzie także cykl szkoleń dla kadry kie-

5
rowniczej obejmujący szkolenia w zakresie podwyższenia jakości zarządzania jednostką, poprawy komunikacji,
doskonalenia umiejętności celem efektywnego wykonywania zadań. Dodatkowo planowane jest zrealizowanie
dwóch modułów szkoleniowych: pierwszy nastawiony
na utworzenie 10 zespołów interdyscyplinarnych, drugi
doskonalący pracę pracowników i wolontariuszy instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie na
bieżąco przez asystenta ds. rekrutacji, który drogą elektroniczną, faksem, pocztą tradycyjną wysyłać będzie
zaproszenie wraz z kartą zgłoszeniową. W związku
z wprowadzonymi w maju zmianami w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy –szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej” w pierwszej kolejności zaproszenia na działania kierowane będą do instytucji, które nie brały wcześniej udziału w Projekcie. Dodatkowo dbając o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn
asystent ds. rekrutacji będzie odpowiednio rekrutował
kobiety i mężczyzn aby zachować równe proporcje.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń będą dostępne na stronie internetowej
projektu: www.projekt.rops-bialystok.pl Zachęcamy również do odwiedzenia strony: www.inwestycjawkadry.pl,
na której zamieszczane są informacje o szkoleniach
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanych przez ROPS Białystok,
jak także inne podmioty z całego kraju.
Kończąc I półrocze, cały zespół Biura Projektu pragnie serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział
w szkoleniach i innych formach wsparcia, za wspaniałą
współpracę i przyjacielską atmosferę, dzięki której czerpiemy ogromną radość w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że przyszłe półrocze będzie tak samo owocne jak
minione.

Platforma Wymiany Doświadczeń
Marcin Czerwiński - asystent ds. logistyki

Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem

Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych
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I Seminarium PWD 16.04.2010 r.

I Seminarium PWD 16.04.2010 r.

Wydarzenia związane z Platformą Wymiany Doświadczeń:
• w dniach 8-9 lutego 2010 r. odbyła się I wizyta studyjna mająca na celu integrację sektora pomocy społecznej, a także poznanie nowych rozwiązań – „dobrych praktyk” na podstawie działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie w
województwie mazowieckim.
• w dniu 24 lutego 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Platformy Wymiany Doświadczeń. Miało
ono charakter organizacyjny i dotyczyło identyfikacji
zagadnień, którymi powinna się zająć w 2010 roku
Rada PWD, przyjęto terminarz spotkań na 2010 rok.
• w dniu 17 marca 2010 r. odbyło się drugie spotkanie
Rady PWD. Było ono poświęcone tematyce wdrażania projektów unijnych mających na celu integrację
społeczną. Efektem spotkania było wystosowanie
postulatów oraz propozycji, które miałyby usprawnić
instytucjom pomocy społecznej na Podlasiu realizację
projektów systemowych.
• w dniu 16 kwietnia 2010 r. odbyło się I Seminarium

Platformy Wymiany Doświadczeń, którego celem
było integrowanie sektora pomocy społecznej i nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej, kreowanie nowych rozwiązań i prezentacja
dobrych praktyk.
• w dniach 25-28 maja 2010 r. odbyła się II wizyta
studyjna. Miała ona na celu zapoznanie się ze sposobami działania w praktyce i pomysłami na wsparcie systemowej pracy społecznej podczas spotkań
z przedstawicielami placówek prowadzonych przez
Towarzystwo Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie oraz
pracownikami Gdańskiej Fundacji Innowacyjności
Społecznej. Przeprowadzone zostało także spotkanie
z partnerami Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Dziecka i Rodziny oraz Gdańskiej Sieci
Partnerstw Lokalnych.
• w dniu 9 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady PWD. W trakcie posiedzenia zatwierdzono regulamin Rady PWD oraz wybrano Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
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I wizyta studyjna 8-9.02.2010 r.

Skład Rady Platformy Wymiany Doświadczeń:
1. Krystyna Sawicka – Dyrektor GOPS w Gródku
2. Stanisław Dziemian – Dyrektor PCPR powiatu suwalskiego (Suwałki)
3. Elżbieta Tarachanowicz – Dyrektor GOPS w Korycinie –
Wiceprzewodnicząca Rady PWD
4. Kazimierz Kuczek – Wicedyrektor MOPR w Białymstoku
5. Agnieszka Kwiecińska – Dyrektor GOPS w Bargłowie
Kościelnym
6. Agnieszka Dyda – Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej – Wiceprzewodnicząca Rady PWD
7. Bożena Turycz – Dyrektor OPS w Sokółce - Przewodnicząca Rady PWD
8. Elżbieta Rajewska - Nikonowicz - Dyrektor ROPS w Białymstoku

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
DLA OPS I PCPR
Joanna Nowik – asystent ds. rekrutacji

II spotkanie Rady PWD 17.03.2010 r.

Ewaluacja w projektach systemowych PO KL 28.05.2010 r.

II wizyta studyjna 25-28.05.2010 r.

III spotkanie Rady PWD 09.06.2010 r.

II wizyta studyjna 25-28.05.2010 r.

III spotkanie Rady PWD 09.06.2010 r.
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Zakres usług doradczych świadczonych przez
Biuro Projektu ROPS w Białymstoku w bieżącym roku
został poszerzony o doradztwo z zakresu świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kontynuowaliśmy doradztwo dotyczące projektów systemowych,
strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz
doradztwa specjalistycznego dla pracowników ROPS.
Nowością jest doradztwo wynikające z bieżących potrzeb pracowników instytucji obejmujące każde zagadnienie związane z wykonywanymi zadaniami, określonymi ustawami w ramach pracy zawodowej. Aby móc
skorzystać z tego doradztwa wystarczy jedynie wypełnić wniosek o udzielenie doradztwa specjalistycznego
i dostarczyć go do Biura Projektu ROPS w Białymstoku.
W celu poinformowania potencjalnych beneficjentów
o realizowanym doradztwie, na początku roku Biuro
Projektu ROPS w Białymstoku wysłało do instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego pismo,
z zaproszeniem do korzystania z bezpłatnego doradztwa. Promocja doradztwa odbyła się także drogą telefo-
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niczną. Jednak aby zainteresować Beneficjentów trzeba
organizować bezpośrednie spotkania doradcze. Są one
najlepszym sposobem na dotarcie do Beneficjentów.
Po pierwszych dwóch marcowych spotkaniach doradczych, Biuro Projektu ROPS w Białymstoku postanowiło zorganizować kolejne. W tym celu na początku maja
wysłane zostało pismo do ośrodków mające na celu rozeznanie się w zapotrzebowaniu na tematy doradcze.
Wynikiem tej akcji było zorganizowanie dwóch spotkań
grupowych dotyczących zagadnień związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn a także ewaluacji
w projektach systemowych PO KL.
Wnioski o specjalistyczne doradztwo, które wypływają
do Biura Projektu są na bieżąco rejestrowane. W przypadkach kiedy dotyczą zakresu doradztwa realizowanego przez ROPS, pracownicy placówek kierowani są
bezpośrednio do doradców zatrudnionych w projekcie. Tematy, które wykraczają poza obszar oferowanego przez nas doradztwa będą w miarę możliwości
realizowane. Jesteśmy właśnie na etapie organizowa-

Ewaluacja w projektach systemowych PO KL 28.05.2010 r.
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PRACOWNICY OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE W 2010 ROKU MOGĄ OTRZYMAĆ
WSPARCIE DORADCZE W DWÓCH ZAKRESACH:
Przygotowywanie, pisanie,
realizowanie i rozliczanie
projektów systemowych
w ramach PO KL

Od czerwca 2010r. nie prowadzimy doradztwa w tym zakresie

Opracowywanie
i aktualizacja strategii
rozwiązywania problemów społecznych

Kodeks Postępowania Administracyjnego 10.06.2010r.

nia doradztwa z zakresów, które najczęściej pojawiają
się w kierowanych do nas przez Państwa wnioskach.
W czerwcu odbyły się już dwa spotkania doradcze z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego a ze
względu na duże zainteresowanie tematem, planowane jest kolejne spotkanie.
Doradztwo to także bezpośrednie kontakty doradców
z Beneficjentami. Telefoniczne, e-mailowe czy też indywidualne spotkania zarówno w ośrodkach jak i podczas
wyznaczonych dyżurów w Biurze Projektu, to kolejny
sposób na pomoc pracownikom ośrodków w nurtujących ich kwestiach.
Konsultacje w zakresie projektów systemowych dotyczyły zarówno ich przygotowania, realizacji czy rozliczania. Ośrodki zgłaszały się także z potrzebą samego
sprawdzenia wniosku przez złożeniem go do Instytucji
Pośredniczącej. Doradztwo z tego zakresu nie będzie
już jednak kontynuowane.
Doradcy z zakresu realizacji zadań przez instytucje pomocy i integracji społecznej określonych ustawą są do
Państwa dyspozycji - poza kontaktem telefonicznym,
e-mailowym czy bezpośrednim w ośrodku – także
w Biurze Projektu w czasie pełnionych dyżurów. Przykładowo, wizyta doradcy bezpośrednio w instytucji
wymaga wcześniejszego umówienia się na spotkanie i ze względu na duże zapotrzebowanie na usługę
doradczą termin wizyty nie jest natychmiastowy. Dlatego też spotkanie z doradcą w siedzibie Biura Projektu to
okazja na spokojne przedyskutowanie a przede wszystkim załatwienie problematycznych kwestii na bieżąco.
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Realizacja zadań przez instytucje
pomocy i integracji społecznej
określonych ustawą:

Lawda Małgorzata:
tel. kom. 664 779 793;
e-mail: l.pawell@wp.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
we wtorki
13.30-15.30

Tomulewicz Anna:
tel. kom. 609 606 669;
e-mail: tomulewicz@op.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
we środy
8.30-10.30

Świadczenia rodzinne i
fundusz alimentacyjny

Golubiewska Krystyna:
tel. 85 744 71 74;
e-mail: podlasem8@op.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
nr tel. 85 744 22 16
lub w siedzibie ROPS - nr tel. 85 744 72 72
w piątki 8.00-13.00

Zakres doradztwa wynikający z bieżących
potrzeb instytucji

doradztwo realizowane indywidualnie na podstawie dostarczonego do Biura
Projektu Wniosku o udzielenie doradztwa

Kodeks Postępowania Administracyjnego 11.06.2010r.

Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów
społecznych 21.05.2010r.

Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów
społecznych 21.05.2010r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach systemowych
PO KL. 28.05.2010r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach systemowych
PO KL. 28.05.2010r.

Kodeks Postępowania Administracyjnego 11.06.2010r.
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Szkolenie dla kadry kierowniczej
24-26.03.2010
Ewelina Nowik – asystent ds. obsługi szkoleń

W dniach 24-26 marca 2010 r. w ramach projektu
systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia
oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej. Wzięło w nim udział 47 Dyrektorów/Kierowników
ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa podlaskiego. Szkolenie odbyło się w Hotelu
„Warszawa” w Augustowie.
Uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia się na trzy
różne tematy szkoleń. Najchętniej wybieranym tematem

Podlaski Przegląd Społeczny

było „Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura i savoir-vivre”. Głównymi zagadnieniami tego szkolenia były:
postawa wobec innych, zasady ustalania pierwszeństwa
pomiędzy państwami i ich przedstawicielami, savoir-vivre na co dzień, organizacja przyjęć i zasady zachowania
przy stole, ubiór a protokół dyplomatyczny, międzynarodowe uwarunkowania protokołu oraz korespondencja,
zasady i formy pisania listów.
Druga grupa uczestniczyła w szkoleniu „Skuteczne motywowanie pracowników”. Celem szkolenia było
zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stworzenia

efektywnego systemu motywacji pracowników oraz
poznanie narzędzi do skutecznej motywacji. Trenerka
przedstawiła uczestnikom teorie motywacji z różnych
okresów. Omówiła także mity motywowania, z których
najbardziej zapamiętanymi zostały: Nie należy ludzi
chwalić za wykonywanie pracy, jakiej się od nich oczekuje, bo dostają za to pieniądze i to powinno im wystarczyć;
Nie należy chwalić pracowników zbyt często, bo poczują się zbyt pewnie i przestaną się starać; Pracownicy są
z gruntu leniwi, więc trzeba trzymać ich krótko, kontrolować i nie kierować się sentymentami; Ludziom zależy
głównie na pieniądzach, a gdy nie możemy im ich dać –
w postaci podwyżki lub premii – to raczej są nikłe szanse
na wzmocnienie ich motywacji do pracy.
Trzeci temat to: „Zarządzenie sobą w czasie i organizacja pracy”. Celem szkolenia było nabycie i doskonalenie
umiejętności odróżniania spraw ważnych od nieważnych,
pilnych od niepilnych i zajęcia się nimi w odpowiednim
czasie, poznanie i przećwiczenie znaczenia komunikacji
w zarządzaniu czasem oraz odnalezienie własnego czasu w kontekście otoczenia – czyli jak nie tracić czasu na
nieswoje sprawy ze szkodą dla spraw własnych. Ponadto
uczestnicy uporządkowali wiedzę i poznali praktyczne
wskazówki dotyczące organizacji pracy własnej i współpracowników.
Drugiego dnia szkolenia odwiedził nas członek zarządu Mieczysław Kazimierz Baszko nadzorujący Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestniczył w każdym szkoleniu, rozmawiał z pracownikami na tematy
związane z pomocą społeczną.
Kolejne szkolenia o tej tematyce odbędą się
w czerwcu i listopadzie.

Kreowanie wizerunku instytucji - etyka, kultura i savoir-vivre
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Małgorzata Kukor-Kołodko – Kierownik Referatu Wdrażania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W ramach Priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej,
jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.
Realizacja Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji opiera się na projektach systemowych ośrodków
pomocy Społecznej (Poddziałanie 7.1.1), powiatowych centrów pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2), Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej (Poddziałanie 7.1.3).
Założenia projektów systemowych w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Typy realizowanych projektów :
Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Typy wsparcia w ramach Działania 7.2 i 7.3 PO KL.

Poddziałanie 7.2.1

Typy wsparcia: m.in. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej (w tym: centrów integracji
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej); kursy i szkolenia umożliwiające nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych; staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; poradnictwo psychologiczne,
psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

Poddziałanie 7.2.2

Typy wsparcia: wsparcie (komplementarne i łączne) dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo, szkolenia , usługi
wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w
sektorze ekonomii społecznej.

Poddziałanie 7.3

Typy wsparcia: oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich; wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa
publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

Priorytet VII w liczbach.
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Program aktywności lokalnej: zasiłki i pomoc w naturze, środowiskowa praca socjalna, instrumenty aktywnej integracji, prace społecznie
użyteczne, działania o charakterze środowiskowym;
Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
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0
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Grupy docelowe:
osoby spełniające łącznie trzy warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);
otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego);
jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej).

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej mają charakter konkursowy. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych
w ramach projektu. W ramach tych działań, w szczególności Poddziałania 7.2.1 aktywnie uczestniczą także OPS/PCPR
z terenu województwa podlaskiego.
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AKTYWNA INTEGRACJA MŁODZIEŻY –
PROJEKT MGOPS DROHICZYN –
SZANSA NA ROZWÓJ I ŻYCIOWY SUKCES !!!
Kierownik mgops / koordynator projektu – Bożena Chrząstowska
Koordynator ds. Promocji i spraw organizacyjnych projektu – Irmina Arcichowska Lech
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizuje Program Aktywności Lokalnej. Program
jest realizowany w projekcie systemowym pod nazwą
„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI
MŁODZIEŻY” skierowanym do młodzieży pochodzącej ze
środowiska małego miasta i niewielkich wsi gminy Drohiczyn; w wieku 15 – 25 lat, uczącej się lub kształcącej.
Projekt realizowany jest od trzech lat i rozwija się
bardzo dynamicznie. Oferta projektowa została znacznie
rozszerzona w 2010 roku. Obecnie młodzież ma możliwość uczestnictwa w osiemnastu formach zajęć, co daje
możliwość przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
grupy młodzieży 80 osób; objętej działaniami projektu.
Aktywna integracja jest prowadzona przez wykorzystanie instrumentów:
1. Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację
zawodową - warsztaty w ramach zdobywania nowych
kompetencji: Robotyka, Budownictwo, Kosmetologia, Stylista, DJ, Ratownictwo Medyczne, Projektant
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3.

4.

5.

Wnętrz, Tworzenie Stron Internetowych, Reklama,
Kurs Ratownika Wodnego, Kurs Prawa Jazdy kat.B.
Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej; zajęcia prowadzone w świetlicy z zakresu zapewnienia opieki,
pomocy w nauce, wzmocnienia zdrowia psychicznego,
rozwijania uzdolnień i zainteresowań, właściwego spędzania czasu wolnego, zajęcia z elementami socjoterapii
- warsztaty rozwijania zdolności i zainteresowań:
Taneczne, Umuzykalniające, Sportowe, Samoobrony,
Kulturoznawstwa
Usługi wspierające aktywizację zawodową – organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym doradcy zawodowego
Skierowanie i finansowanie terapii psychologicznejzajęcia prowadzone przez psychologa – zajęcia z elementami socjoterapii i z zakresu profilaktyki współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień.
Edukacja zdrowotna - sfinansowanie badania lekarskiego w zakresie możliwości nabycia uprawnień kierowcy kat. B.

Konferencja podziekowania
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Harmonogram działań projektowych obejmuje okres całego roku 2010.
Szkolenia – zdobywania nowych kompetencji
WARSZTATY
Robotyka
Budownictwo
Kosmetologia
Stylizacja
DJ
Ratownictwo
Medyczne
Projektowanie Wnętrz
Tworzenie Stron Internetowych
Reklama
Kurs Ratownika
Wodnego
Kurs Prawa Jazdy kat. ‘B’

LICZBA
GODZIN
40
40
55
40
40
15

MIESIĄC przebiegu zajęć
IX, X, XI
III, IV, V, VI
III, IV, V, VI
II, III
III, IV, V, VI
IX, X

50
40

VIII, IX
V, VI

60
60 (15 osób)

VII, VIII, IX
VII, VIII

35 osób

V, VI, VII,
X, XI, XII

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań
WARSZTATY

LICZBA
GODZIN

MIESIĄC przebiegu
zajęć

Taneczne

80

I, II, III,
VI, VII

Umuzykalniające

50

III, IV, V, VI, X, XI

Sportowe

50

IV, V, VI, VII

Samoobrony

40

X, XI

Kulturoznawstwa

11 wyjazdów

V,VI,VII,IX

Doradztwo specjalistyczne
ZAJĘCIA

LICZBA
GODZIN
12

Doradztwo zawodowe
Zajęcia z psychologiem
z zakresu profilaktyki
12
uzależnień

MIESIĄC przebiegu zajęć
III, XI
III, XI

Promując Projekt „Teraz młodzież...” ; Zespół Projektowy MGOPS Drohiczyn, był organizatorem konferencji
promującej projekt, która odbyła się dnia 6 marca 2010r.
W Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie.
Na Konferencję przybyło znaczne grono gości –
przyjaciół i sympatyków Projektu oraz młodzieży: Burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Rajewska
– Nikonowicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie
Dorota Kowalczuk, vice Dyrektor Zespołu Szkół Grażyna
Borzym, Dyrektor MOPS Rajgród Barbara Jankowska, Dyrektor MOPS Bielsk podlaski Anatol Wasiluk; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Ze-
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społu Projektowego ROPS Białystok „Bądź aktywny, Bądź
najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej” - Emilia Januszyk
i Marcin Czerwiński oraz pracownicy socjalni zaprzyjaźnionych Ośrodków Pomocy Społecznej w Brańsku, Rajgrodzie, Bielsku Podlaskim, Sokołach, Szudziałowie
W programie konferencji prowadzonej przez Kierownika MGOPS Drohiczyn – Bożenę Chrząstowską –
zaprezentowano działania zrealizowane przez cały cykl
projektu od lipca 2008 roku
- kadrę projektu – Zespół Projektowy w składzie: Bożena
Chrząstowska – Koordynator Projektu, Ewa Krakówko –
aspirant pracy socjalnej, Edyta Markiewicz – wychowawca świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej, Irmina
Arcichowska Lech – aspirant pracy socjalnej
- trenerów warsztatów i szkoleń oraz ofertę Projektu „Teraz młodzież – Program Aktywnej Integracji Młodzieży”
na rok 2010.
Przedstawiono prezentację multimedialną z realizacji Projektu oraz osiągnięcia młodzieży w ramach
uczestnictwa w zajęciach i warsztatach projektowych:
•
Pokaz kolekcji stylizacji powstałych na Warsztatach Stylista, przygotowanych przez uczestników
warsztatów: Olgę Borzym, Roksanę Chrząstowską,
Adriannę Dzierżanowską, Alicję Jarocką, Beatę Korczyńską, Laurę Kłosowską, Annę Kukawską, Katarzynę Maćkowiak, Sylwię Pizzati, Magdę Pyzowską,
Dominikę Rećko, Kamilę Sollich, Julitę Sorokosz, Monikę Stępkowską, Weronikę Wierzbicką, Ewelinę Wołyniec, Bogusławę i Weronikę Załuską pod dyrekcją
trenera – Piotra Kałuża – znanego polskiego projektanta – stylisty.
W roli modelek prezentujących kolekcję, zaprezentowały
się uczestniczki warsztatów: O. Borzym, R. Chrząstowska,
A. Dzierżanowska, A. Jarocka, B. Korczyńska, L. Kłosowska, K. Maćkowiak, M. Pyzowska, K. Sollich, J. Sorokosz, M.
Stępkowska, E. Wołyniec, W. Załuska.

Załuska i Łukasz Warszycki. Tancerze prezentowali się
w profesjonalnych strojach, fryzurach i makijażach. Młodzież wystąpiła w dwóch odsłonach kreacji tanecznych.
Podczas tańca towarzyszył im uśmiech na twarzach. Pokaz był bardzo widowiskowy i zadziwiający precyzją tańca i elegancją zaprezentowania się tych młodych ludzi.

Konferencja uczestniczki warsztatow z zakresu stylizacji

Pierwszy raz w życiu grały rolę modelek na profesjonalnie przygotowanym wybiegu. Pokaz umożliwił zaprezentowanie umiejętności nabytych podczas warsztatów
z zakresu wizażu, projektowania odzieży, prezentacji na
wybiegu. Dziewczęta pokazały się w strojach zaprojektowanych i wykonanych własnoręcznie podczas zajęć.
Ponadto „modelki” K. Sollich, R. Chrząstowska oraz E.
Wołyniec zaprezentowały kolekcję stylizacji karnawałowych oraz wiosennych; firmowanych przez Piotra
Kałuża.
Pokaz taneczny – prezentacja umiejętności tanecznych utrwalonych na Warsztatach Tanecznych
prowadzonych przez trenera – właściciela Studio
Tańca REVOLT – Marię Żukowską.
Młodzież zaprezentowała układ z tańców towarzyskich: Walca Wiedeńskiego, Walca Angielskiego, Salsy, Rock and Roll’a, Quick – stepa oraz Disco.
•

Konferencja warsztaty taneczne

Konferencja kierownik + trener warsztaty stylizacji

Wszystkie układy taneczne zaprezentowane były w parach: Katarzyna Chrząstowska i Patryk Kosiński, Sylwia
Niewińska i Krystian Dawidziuk, Martyna Krasnodębska
i Marcin Kłosowski, Klaudia Kosińska i Emilian Sadowy,
Angelika Sorokosz i Michał Warszycki oraz Bogusława
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Konferencję i pokaz taneczny umilił występ wokalny Aleksandry Małaszkiewicz z utworem z repertuaru Joanny Zagdańskiej „Rękawiczki” Ola uczestniczyła
w Warsztatach Wokalnych prowadzonych przez trenera
Damiana Czarneckiego (absolwenta Szkoły Muzycznej im. Anny German w Białymstoku ze specjalnością
śpiewu Estradowego).
Na zakończenie spotkania był przygotowany występ
grupy młodzieży – obsady aktorskiej i wokalnej mini musicalu „Sen nocy letniej” przygotowanego na Warsztatach
Teatralnych i Wokalnych, którego premiera odbyła się 26
czerwca 2009r. Zaprezentowano utwór finałowy „Senny
szept” Zespołu Czerwone Gitary, w roli solistów wystąpili:
R. Chrząstowska, A. Kosińska, B. Leszczyński, P. Kosiński,
R. Jabłońska, A. Małaszkiewicz.
Konferencji towarzyszyła Wystawa Fotografii Tomasza Nowackiego, uczestnika Warsztatów Fotograficznych.
Wystawa prezentuje piękno podlaskich krajobrazów oraz
ciekawych miejsc w kraju i za granicą.
Prezentację oferty projektowej rozszerzono o pokaz robotów z zastosowaniem zestawów Lego Mindstroms.
Roboty zostały skonstruowane przez uczestników Warsztatów Informatyczno – Programistycznych z zakresu
Robotyki: Mariusz Krasowski, Korneliusz Niewierowski,
Patryk Miłkowski pod kierownictwem trenera mgr informatyki z robotyką – Rafała Siwka.
Młodzież uczestnicząca w Projekcie pracowała nie tylko
na warsztatach, nad przygotowaniem pokazów, ale też
przy obsłudze konferencji.
Na zakończenie spotkania był przygotowany występ grupy młodzieży – obsady aktorskiej i wokalnej mini
musicalu „Sen nocy letniej” przygotowanego na Warsztatach Teatralnych i Wokalnych, którego premiera odbyła
się 26 czerwca 2009r. Zaprezentowano utwór finałowy
„Senny szept” Zespołu Czerwone Gitary, w roli solistów
wystąpili: R. Chrząstowska, A. Kosińska, B. Leszczyński, P.
Kosiński, R. Jabłońska, A. Małaszkiewicz.
Na konferencję przybyło duże grono rodziców,
gdyż to ich dzieci zaprezentowały efekty uczestnictwa
w warsztatach realizowanych w ramach Projektu „Teraz
Młodzież – Program aktywnej Integracji Młodzieży” i to
właśnie głównie dla rodziców była dedykowana ta konferencja z mottem wypowiedzianym przez Koordynatora
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Projektu Panią Bożenę Chrząstowską: „Dla takiej młodzieży warto realizować projekty i te uśmiechnięte młode
twarze są sukcesem projektu i największym podziękowaniem za włożoną pracę.”
W projekcie cały czas dzieje się bardzo dużo:
•
Od miesiąca marca 2010 trwają warsztaty z zakresu Budownictwa - inżyniera budownictwa,
które mają na celu poszerzenie wiedzy uczestników
na temat historii budownictwa, tradycyjnych i nowoczesnych technologii w budownictwie obiektów,
ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa
domów, przygotowania i zastosowania dokumentacji technicznej, zasad prowadzenia budowy, nadzoru budowlanego w zakresie kierownika budowy,
uprawnień i umiejętności inżyniera budownictwa..

kim, nowoczesnym domu wzorcowym firmy Budimex
znajdującym się na terenie firmy. Po części teoretycznej
młodzież przeszła do hali produkcyjnej tzw „fabryki domów”. Na hali można było zobaczyć prace robotników
i etapy prowadzenia produkcji; od płyty aż do załadunku
gotowych ścian i skompletowania domu gotowego do
wyjazdu na teren budowy.
Kolejne zajęcia wyjazdowe, które odbędą się na budowie, na tzw. składaniu domu.
Aktualnie trwają też Warsztaty z zakresu Kosmetologii.
Trenerem tych warsztatów jest kosmetolog prowadząca gabinet kosmetyczny - Maria Marzenna Pietrzak.
Pierwsze zajęcia były zajęciami teoretycznymi, które
wprowadziły młodzież w świat kosmetologii. Każde kolejne godziny zajęć odbywają się w gabinecie kosmetycznym i są zajęciami praktycznymi. Dziewczęta poznają
tajniki zawodu kosmetologa w trzech blokach tematycznych – zabiegi na twarzy, pedicure, manicure oraz tematyka profesjonalnego makijażu.

Budownictwo w fabryce domów

Warsztaty kosmetyczne

W maju są przygotowane wyjazdy w ramach zajęć z zakresu kulturoznawstwa;
•
do Teatru „Buffo” w Warszawie; na nowy program pt.
SAVOIR-VIVRE - Kabaret HRABI.
•
Do Szkoły Pisania Ikon w Bielsku podlaskim; na
warsztaty poznawcze oraz twórcze z zakresu ikonoznastwa i technik pisania ikon.
Budownictwo wyklad w domu wzorcowym

W ramach zajęć warsztatowych; 6 maja 2010r. odbyła się
wizyta studyjna w firmie Budimex Danwood, której pracownikiem – Kierownikiem ds. kontraktów jest trener
– mgr inż. budownictwa Pan Mariusz Warszycki. Zajęcia teoretyczne oraz film obrazujący działalność firmy,
a przede wszystkim proces budowy domów z drewna,
nowoczesną technologią; przedstawione były w eleganc-
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Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, jest odpowiedzią na potrzeby środowiska
lokalnego w zakresie działań skierowanych do młodzieży.
Wszystkie warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem
młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, wykorzystując
szanse na zdobycie pewności siebie, nowych umiejętności, rozwój osobisty, społeczny, kulturalny, a w przyszłości sukces życiowy.

Projekt „Start w nowe możliwości”
realizowany w ramach Poddziałania 7.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojciech Obiała - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Projekt systemowy p.n. „Start w nowe możliwości” realizowany był w okresie od 01 czerwca 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji
społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.
Projekt miał na celu zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –
wychowawcze oraz aktywizację społeczno – zawodową
osób z niepełnosprawnością objętych systemem wsparcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Jego działaniem objęliśmy 25 osób w wieku 18 – 56
lat, w tym:
grupę osób z niepełnosprawnością – 10 uczestników,
grupę z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15 uczestników,
poprzez następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, mające na celu podnoszenie wiedzy na temat własnych możliwości i poruszania się na otwartym rynku pracy:
warsztaty z doradcą zawodowym,
kursy zawodowe.
2) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ, mające na celu ogólną poprawę sprawności psychofizycznej
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań:
turnusy rehabilitacyjne.
3) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, mające
na celu organizację i finansowanie poradnictwa i wparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno
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– zawodowych, umożliwiających docelowy powrót do
życia społecznego, w tym wejście na rynek pracy:
warsztaty z psychologiem,
warsztaty z doradcą zawodowym.
4) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ, mające na celu zdobywanie nowych kompetencji i podnoszenie umiejętności zawodowych:
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
czesne na pomoc naukową (sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym),
kursy podnoszące kwalifikację zawodowe: prawo jazdy
kategorii B i C, operator wózka widłowego, księgowość
od A do Z.
Ostatecznie w wyniku realizacji projektu otrzymaliśmy
następujące rezultaty i produkty:
• 25 uczestników uczestniczyło w warsztatach z doradcą zawodowym,
• 25 uczestników uczestniczyło w warsztatach z psychologiem,
• 10 uczestników odbyło badania lekarskie;
• 9 uczestnikom w części sfinansowano turnusy rehabilitacyjne;
• 1 uczestnik otrzymał pomoc rzeczową;
• 3 uczestników otrzymało pomoc na kontynuowanie
nauki;
• 1 uczestnik otrzymał pomoc na usamodzielnienie;
• 1 uczestnik otrzymał czesne na pomoc naukową na
poziomie wyższym;
• 1 uczestnik odbył szkolenie teoretyczno – praktyczne
z zakresu kierowca wózków jezdniowych z wymianą
butli gazowych, obejmującego badania psychologiczne i lekarskie wraz z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i na wyminę butli gazowych;
• 3 uczestników rozpoczęło, w tym dwóch ukończyło
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kurs nt. „Księgowość od A do Z” zakończony egzaminem wewnętrznym;
• 10 uczestników odbyło szkolenie teoretyczno – praktyczne z zakresu prawo jazdy kategorii B;
w tym rezultaty miękkie:
• zwiększenie poczucia własnej wartości,
• wzrost umiejętności komunikacyjnych,
• nabycie umiejętności społecznych,
• wzrost motywacji w poszukiwaniu pracy,
• podniesienie samooceny uczestników,
• nabycie umiejętności autoprezentacji,

• nabycie wiedzy do przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej,
• wzrost aktywności społecznej przez osoby z niepełnosprawnością,
• ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznej uczestników,
• zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego przez
usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
• zwiększenie kompetencji powiatowego centrum pomocy rodzinie w realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji.

„Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy
– aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” projekt systemowy realizowany przez MOPS w Łapach w partnerstwie z Centrum
Kształcenia Praktycznego w Łapach.
Małgorzata Wasilewska – p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Powiat Sokólski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16 – 100 Sokółka
tel./ fax 85 711 08 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka.pl

Ciągle niewystarczające środki przeznaczane na
pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod działania na rzecz rodzin i osób
wymagających wsparcia. Zadaniem naszego ośrodka jest
udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które
umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju.
Pogłębiające się problemy społeczne wskazują na konieczność podejmowania działań w celu aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co w rezultacie zmotywuje je do zmiany sytuacji
życiowej, podniesie kompetencje życiowe oraz przyczyni
się do rozwoju poziomu samodzielności społecznej i zawodowej. Ich zaniechanie natomiast spowoduje ich dalszą izolację i wycofanie się z życia społecznego.
Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łapach w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2010 r. realizował projekt systemowy pt. „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany
był w partnerstwie z Centrum Kształcenia Praktycznego
w Łapach, które brało aktywny udział w realizacji projektu.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 75 osób bezrobotnych
z terenu gminy Łapy korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Za cele szczegółowe MOPS postawił sobie przede wszystkim:
• nabycie nowych lub doskonalenie już posiadanych
kwalifikacji zawodowych,
• podniesienie samooceny oraz motywacji do działania
przez osoby objęte projektem,
• podwyższenie zdolności komunikacyjnych uczestni-
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ków projektu,
• nabycie umiejętności ponownego wejścia oraz poruszania się na rynku pracy przez uczestników.
W ramach projektu zrealizowano następujące
działania:
1. Praca socjalna - podpisanie i realizacja 75 kontraktów
socjalnych.
2. Wsparcie dochodowe dla uczestników projektów w ramach kontraktów socjalnych - zasiłki celowe dla 75 osób.
3. Kurs zawodowy: ”Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 20 mężczyzn. Moduły:
technologia robót wykończeniowych (teoria), roboty
murarskie (praktyka), roboty tynkarskie i okładzinowe
(praktyka), roboty malarskie (praktyka), roboty stolarskie (praktyka), roboty podłogowe (praktyka), doradztwo zawodowe.
4. Kurs zawodowy: „Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych, komputerowych programów magazynowych i kas fiskalnych” dla 21 mężczyzn. Moduły:
wiadomości teoretyczne z zakresu obsługi wózków jezdniowych, przygotowanie i ćwiczenia związane z wymianą butli (teoria), praktyczna nauka jazdy, obsługa
magazynów, komputera i programów magazynowych,
obsługa kas fiskalnych, doradztwo zawodowe.
5. Kurs zawodowy: „Opiekunka pomocy społecznej
ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
starszych i z zaburzeniami psychicznymi” dla 17 kobiet. Moduły: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, higiena żywienia i dietetyka, udzielanie pomocy
przedlekarskiej w sytuacjach zagrożeń życia, technologie informacyjne (podstawy obsługi komputera i Internetu), doradztwo zawodowe z treningiem interpersonalnym.
6. Szkolenie: „Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej, orientacji zawodowej oraz technologii

Projekty systemowe OPS, PCPR

20

Projekty systemowe OPS, PCPR

23
informacyjnych w aktualnej rzeczywistości społecznej i zawodowej” dla 17 osób niepełnosprawnych. Moduły: technologie informacyjne, trening interpersonalny, doradztwo zawodowe.
7. Kolonie na Mazurach dla 30 dzieci.

Zajęcia praktyczne na kursie zawodowym Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zajęcia praktyczne na kursie zawodowym Opiekunka pomocy społecznej
ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi.
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Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 75
osób bezrobotnych z terenu gminy Łapy, korzystających
z pomocy MOPS w Łapach. W ramach niniejszego projektu osiągnięto następujące rezultaty twarde:
• 75 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi i zakończyło udział w projekcie,
• odbyło się 1019 godz. kursów zawodowych,
• 20 bezrobotnych mężczyzn z terenu gminy Łapy, korzystających z pomocy MOPS odbyło 352 godz. kursu
zawodowego „Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie”,
• 16 mężczyzn uzyskało zaświadczenie o odbyciu kursu
zawodowego wydane przez CKP w Łapach – partnera
projektu na drukach MEN,
• 80% mężczyzn zdało egzamin czeladniczy podnoszący kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie,
• 21 bezrobotnych mężczyzn z terenu gm. Łapy korzystających z pomocy MOPS odbyło 457 godz. kursu
zawodowego „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, komputerowych programów magazynowych i kas fiskalnych”,

• 19 mężczyzn uzyskało zaświadczenia o odbyciu kursu
zawodowego wydane przez CKP w Łapach –na drukach
MEN; certyfikat z kas fiskalnych, obsługi komputera
• 80% mężczyzn zdało egzamin UDT,
• 17 bezrobotnych kobiet z terenu gm. Łapy, korzystających z pomocy MOPS odbyło 120 godz. kursu
zawodowego „Opiekunka pomocy społecznej ds.
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
starszych i z zaburzeniami psychicznymi”,
• 17 kobiet uzyskało zaświadczenie o odbyciu kursu zawodowego wydane przez CKP na drukach MEN; certyfikat obsługi komputera,
• 17 os. niepełnosprawnych z terenu gm. Łapy odbyło
90 godz. szkolenie „Rola i znaczenie komunikacji
interpersonalnej, orientacji zawodowej oraz technologii informacyjnych w aktualnej rzeczywistości
społecznej i zawodowej”,
• 17 os. niepełnosprawnych uzyskało zaświadczenie
o odbyciu szkolenia wydane przez CKP w Łapach, certyfikat z obsługi komputera,
• 30 dzieci z otoczenia osób wykluczonych społecznie wyjechało na 2-tygodniowy obóz na Mazury,
• modernizacja i naprawa łazienek w Gimnazjum nr 1
w Łapach w ramach zajęć praktycznych na kursie zawodowym „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”,

Praca w ramach projektu przy wsparciu finansowym
EFS pozwoliła udoskonalić istniejące oraz wprowadzić
nowe metody wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostosowane do ich indywidualnych
potrzeb. Możliwe było wprowadzenie kompleksowego
systemu wsparcia, którego głównym celem było zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób z grupy
szczególnego ryzyka.
Rezultaty projektu w aspekcie poszczególnych osób
mają charakter długofalowy. Uczestnicy zostali objęci
wsparciem indywidualnym, nabyli nowe umiejętności,
zwiększył się ich potencjał oraz szanse powrotu na rynek
pracy. Zdobyta w toku spotkań z doradcą zawodowym
wiedza i umiejętności wpłynęły bezpośrednio na aktywizację zawodową osób objętych projektem, możliwość
samokształcenia. Kilku uczestników projektu podjęło zatrudnienie oraz zdecydowało się na rozpoczęcie nauki.
Rozmowy po zakończeniu projektu, ankiety ewaluacyjne pozwalają stwierdzić, iż u większości beneficjentów
nastąpił wzrost zdolności motywacyjnych i zaangażowania w naukę i pracę, wzrost pewności siebie w kontaktach
interpersonalnych, a także wzmocnienie aktywności społecznej i chęć poprawy jakości swojego życia.
Wysoka jakość świadczonych w ramach realizacji
projektu usług oraz ich kompleksowość i adekwatność do
potrzeb, zagwarantuje trwałość osiągniętych rezultatów.

Ponadto osiągnięto następujące rezultaty miękkie:
• wzrost zdolności motywacyjnych i zaangażowania
w naukę i pracę uczestników kursów,
• wzrost pewności siebie w kontaktach interpersonalnych,
• przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,
• nabycie umiejętności praktycznych w zakresie podstaw
obsługi komputera, pisania listu motywacyjnego, CV.

Uczestnicy kursu Opiekunka pomocy społecznej ds. specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób starszych i z zaburzeniami psychicznymi.
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„Jak opracowywać aktualizację strategii w
gminie lub powiecie”- część druga: zespół ds.
aktualizacji strategii
Anna Tomulewicz

Impreza integracyjna w Majątku Howieny w Pomygaczach.

Podczas pracy doradczej w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy…” ROPS Białystok
w latach 2009-2010 doradzałyśmy już ponad 50 gminom
jak należy pracować nad dokumentem strategicznym,
programami aktywności oraz niezbędnymi projektami. I
choć nasze kontakty były krótsze (jednospotkaniowe) lub
dłuższe ( 4-5 spotkaniowe) to doświadczenie uczy, że razem można więcej. Razem z zespołem w gminie, razem z
władzą gminną/powiatową, razem z doradcą.
Problemy społeczne w gminach/powiatach mogą
mieć zróżnicowany charakter, mogą wynikać z różnych
uwarunkowań oraz charakteryzować się zróżnicowanym
natężeniem.

Sytuację traktować należy jako indywidualną oraz
specyficzną, choć można znaleźć niejednokrotnie podobieństwo z innymi. Podkreślając zindywidualizowane
podejście do problematyki rozwiązywania problemów
społecznych pragniemy współdziałać z Państwem nad
twórczym rozwiązywaniem problemów trapiących społeczność lokalną.
Sposobów na poszukiwanie rozwiązań jest wiele, ale
wiążą się one z decyzją o poziomie uspołecznienia (partycypacji)

Poziomy partycypacji.
Maximum partycypacji

Kolonie letnie na Mazurach

praca warsztatowa ze społecznością lokalną
reprezentatywny zespół roboczy i podzespoły
zespół roboczy ds. strategii
proces organiczny
konsultacje społeczne
spotkania diagnostyczne z mieszkańcami
reprezentatywne badania ankietowe
………………………………………………………..
e-konsultacje
ankietyzacja wybranych grup społecznych
konsultacja wybiórcza
informowanie na www
informacje w prasie
Minimum partycypacji
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Decyzja o pracy społeczności i GOPS-u/PCPR w formie
warsztatów strategicznych wydaje się być czasochłonna,
ale ma również ogromne zalety.
Korzyści wynikające z zastosowania metody partycypacyjnej:
• Warsztaty zwiększają możliwość przejrzystości w decyzjach- nic się nie odbywa „po kątach w urzędzie”
lecz przy udziale innych, z zewnątrz.
• Warsztaty przełamują bierność, nieufność, co do możliwości współpracy ( „coś da się zrobić”) oraz zmniejszają trudności w wypracowywaniu obiektywnie potrzebnych projektów / działań prospołecznych.
• Zastosowane metody stwarzają bardzo przejrzyste
procedury gwarantujące wykorzystanie postulatów
zgłaszanych przez lokalne instytucje i aktywnych
mieszkańców gminy.
• Proces zakłada wszystkie niezbędne aspekty partycypacji społecznej: informowanie, budowanie partnerstwa i
wspólne rozwiązywanie problemów społecznych.
• Przedstawiciele mediów są włączani w działania od początku do końca procesu i tworzą w gminie/powiecie
pozytywny klimat sprzyjający rozwojowi społecznemu.
• Społeczność lokalna uczy się wspólnego wypracowywania sposobów wyjścia z trudnych sytuacji społecznych.
• Dzięki zastosowanym metodom pracy możliwe jest
silne utożsamianie się uczestników zarówno z procesem, jak i z rezultatami, czyli projektami przygotowanymi do realizacji. Zwiększa to szansę na wdrożenie
działań niezbędnych do poprawy sytuacji społecznej
gminy/powiatu.
• Zastosowane narzędzia pracy mogą być samodzielnie
powtórzone po upływie kilku lat przez gminę/powiat,
co zwiększa efektywność wykorzystanych środków.
• Buduje się silne więzi pomiędzy przedstawicielami
różnych instytucji.

Są to istotne zadania dla przebiegu całego procesu partycypacji, budują relacje ze społecznością.
W tworzeniu/aktualizacji strategii winna uczestniczyć
szeroka i wyczerpująca reprezentacja podmiotów i instytucji. Proces tworzenia bądź uzupełnienia strategii
ma charakter uczestniczący – w realizacji swoją rolę odgrywają zarówno władze samorządowe, jak i organizacje
społeczne, a także reprezentanci zbiorowości wiejskich.
W ramach tego etapu należy:
a) Zapoznać władze gminy/powiatu z oceną/rekomendacją strategii oraz wspólnie ustalić plan kolejnych
działań, harmonogram na najbliższe miesiące. Podjąć
decyzję o współpracy z doradcą ( np. ROPS) oraz sposobie aktualizacji ( partycypacyjnie, drogą warsztatów
z powołanym zespołem)
b) wyszukać liderów społeczności w instytucjach, organizacjach i środowiskach,
c) poznać stan ich wiedzy na temat problemów środowiska lokalnego, pozyskać ich do współpracy – jako stałych reprezentantów gminy/powiatu lub okazjonalnie
do konkretnych zadań jako „ekspertów terenowych”
w ramach poszczególnych zagadnień
d) określić zasady, na jakich przedstawiciele instytucji
i organizacji i środowisk lokalnych będą uczestniczyć
w planowanych działaniach (zarządzenie o powołaniu
zespołu ds. aktualizacji, deklaracja uczestnictwa, itp)
e) ustalić kto i w jaki sposób (ze strony gminy, powiatu)
może nam udzielać wsparcia merytorycznego i logistycznego związanego z organizacją spotkań,
f ) określić proporcje uczestnictwa w procesie tworzenia
strategii (sugerowany rozkład – 40% reprezentantów
instytucji działających na terenie gminy/powiatu, 40%
reprezentantów organizacji społecznych, 20% beneficjentów szeroko rozumianej pomocy społecznej).
g) powołać zespół ds. aktualizacji (zadaniowy), którego
celem jest skoordynowanie prac przygotowawczych,
wykonanie wstępnych analiz i diagnoz a także promocja przedsięwzięcia ( zarządzenie)

Poniżej prezentujemy przykłady instytucji, gdzie należy szukać osób do zespołu i warsztatów.
Typy działalności
gospodarczej
• Rolnictwo, leśnictwo
(RSP)
• Handel hurtowy i
detaliczny
• Budownictwo
• Transport
• Gospodarka odpadami
• Przemysł spożywczy i
przetwórczy (cukrownie,
mleczarnie itp.)
• Finanse ubezpieczenia
• Usługi (biznesowe,
w zakresie zasobów
ludzkich), społeczne,
zdrowotne
• Turystyka
• Lokalne media
• Przedstawiciele małego,
średniego oraz dużego
biznesu
• Właściciele ziemi/gruntów

Organizacje społeczne
• Domy kultury
• Kościoły i związki wyznaniowe
• Organizacje charytatywne
• Związki zawodowe
• Organizacje skupiające
przedsiębiorców
• Organizacje młodzieżowe
• Świetlice Środowiskowe
• Organizacje sąsiedzkie
np. Koło Gospodyń
Wiejskich,
• Organizacje ochotnicze
np. OSP
• Grupy samopomocowe
• Spółdzielnie socjalne
• Organizacje pomocy
społecznej
• Organizacje działające
w sferze pomocy zdrowotnej
• Organizacje proekologiczne
• Sportowo- rekreacyjne

Instytucje lokalne
• Przedstawiciele mieszkańców wybrani w
wyborach(radni)
• Struktury samorządowe
(m.in. działy planowania
i rozwoju).
• Instytucje związane z
zasobami naturalnymi
i gospodarką wodną
• Transport lokalny
• Instytucje wspierające
przedsiębiorczość
• Instytucje rynku pracy

Powołanie zespołu roboczego/ds. aktualizacji strategii

W pierwszej części artykułu pisałyśmy o ocenie zastanego dokumentu.
Dzisiaj będziemy się dzielić doświadczeniem, co zrobić dalej z powstała rekomendacją strategii, jak się zabrać
za modyfikacje dokumentu oraz powołaniu zespołu.
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Wstępna faza działań

• Przedstawiciele grup
wiekowych (młodzież,
osoby starsze)
• Przedstawiciele grup
etnicznych
• Ludność napływowa
• Właściciele budynków
i wynajmujący
• Przedstawiciele pracowników i kadr kierowniczo zarządzających
• Posiadający dzieci
i bezdzietni
• Przedstawiciele wszystkich terenów (miejscowości w gminie)

Przedstawiciele środowisk politycznych
• Reprezentacji wszystkich opcji politycznych
działających w gminie

W trakcie przebiegu działań warsztatowych ważne jest zapewnienie stałego dopływu uczestników. Należy również monitorować społeczność lokalną, ponieważ w trakcie trwania procesu może ujawnić się, iż w procesie rekrutacji pominięto
osoby czy środowiska ważne dla zbiorowości. Liderów tych grup należy zachęcić do podjęcia współpracy.

Rozpoczęcie działań na terenie gminy/powiatu wymaga stworzenia zespołu ds. aktualizacji ( nazwa zespołu może
być różna: np. ds. wdrażania strategii, monitorowania itp.
Na końcu artykułu zamieszczamy przykładowy
wzór zarządzenia.
Zespół stwarza ramy działania dla reprezentantów
społeczności w trakcie warsztatów. W jego skład wchodzić powinni przedstawiciele kluczowych dla gminy
instytucji, mający stosunkowo szerokie kompetencje i
dostęp do źródeł informacji. Nie bez znaczenia jest także wysoki poziom motywacji i zaangażowania w sprawy
społeczne a także wiedza o środowisku lokalnym. Zespół powinien liczyć maksymalnie 7-12 osób, by ułatwić
kontakty i usprawnić podejmowanie decyzji. Rekrutacja
powinna być prowadzona pośród pracowników GOPS,
radnych gminnych czy powiatowych zamieszkujących
na tym terenie, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych. Szerokie spectrum ułatwi rekrutację partycypacyjną i nie pozwoli na pominięcie grup istotnych dla
dalszych działań.

Wszystkie te działania służą również temu, by pracownicy ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego
centrum byli postrzegani nie jako „rozdający pieniądze
społeczne”, ale też jako „tworzący przyszłość społeczną i
zaangażowani w profilaktykę” .

Reprezentanci środowisk społecznych

W doborze osób do zespołu zadaniowego należy
kierować się nie tylko pełnionymi funkcjami społecznymi, ale również predyspozycjami danych osób oraz ich
cechami osobowości. Choć kluczowym celem jest stworzenie różnorodnych rozwiązań zaistniałych problemów
społecznych, to równie ważnym elementem jest budowanie integracji społecznej oraz mechanizmów wspólnego
decydowania i działania. W trakcie pracy tego gremium
niejednokrotnie ujawniają się osoby o cechach lidera
społecznego. Wspieranie takich osób, przyczynia się do
wzbogacenia potencjału społecznego gminy/powiatu.
Do kluczowych zadań zespołu na tym etapie należy:
• Opracowanie harmonogramu działań oraz planowanych zadań i zakresu odpowiedzialności dla członków
Zespołu
• Podjęcie działań promocyjnych na terenie całej gminy/
powiatu, a także w różnych środowiskach społecznych;
• Stworzenie bazy teleadresowej odbiorców obejmującej:
a) pełną bazę danych o zaproszonych uczestnikach
warsztatów: imiona, nazwiska, nazwy instytucji, w których pracują, adresy służbowe, adresy prywatne, telefony służbowe i prywatne, numery faksów, e-maile,
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b) pełną bazę danych o zaproszonych dziennikarzach
i redakcjach gazet,
c) pełną bazę danych o uczestnikach Zespołu Zadaniowego.
• Dotarcie z zaproszeniem do środowisk i instytucji
biorących udział w warsztatach. Przykładowy wzór
zaproszenia załączamy na końcu. Zaproszenia należy
wysłać, na co najmniej 14 dni przed pierwszymi warsztatami.

• Ustalenie planowanego miejsca przeprowadzenia
warsztatów, terminów spotkań i związanych z tym
działań organizacyjnych.
Kiedy ustalimy terminy spotkań, należy przygotować się
do warsztatów… ale o ich przebiegu opowiemy już w
trzeciej części artykułu.

Aktywna integracja w gminie Wiżajny.
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Małgorzata Lawda

Załącznik:
Przykład zarządzenie nr ……
Wójta/Burmistrza Gminy ………………. z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1336, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję spośród mieszkańców Gminy ……………… zespół roboczy do aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, zwany dalej „zespołem”, w składzie:
1.
2.
3.
Itp.
§ 2.
Zadaniem Zespołu jest:
1. analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów
programów i strategii,
2. wypracowanie propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
3. opracowanie i analiza materiału z monitoringu, wsparcie gminy w przygotowaniu badań monitoringowych
4. udział w opracowaniu i opiniowaniu plan działania, harmonogram realizacji i programów rocznych

Stowarzyszenie „Macierzanka” zrzesza mieszkańców regionu zajmujących się produkcją tradycyjnych
serów podpuszczkowych i działa na rzecz rozwoju lokalnego systemu produkcji. Członkowie organizacji inicjują
uznanie serów z Wiżajn i Rutki Tartak za unijny produkt
regionalny, podlegający prawnej ochronie. Istotnym
aspektem aktywności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w celu rozwoju obszarów wiejskich, w
szczególności promocji gminy Wiżajny, zdrowego ekologicznego trybu życia, agroturystyki oraz wzmacnianie oferty turystycznej regionu. Stowarzyszenie Macierzanka prowadzi działania w szeroko rozumianej
sferze pożytku publicznego. Zajmuje się wspieraniem
edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych
jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające
wsparcia. Stowarzyszenie zajmuje się pracą w sferze
edukacji nieformalnej oraz upowszechnianiem kultury
fizycznej i sportu.

Wykonanie zarządzenia powierza się………………….

Tworząc ofertę Wioski Tematycznej członkowie
stowarzyszenia postanowili zaskoczyć odwiedzających
ich gości wielopłaszczyznowymi działaniami i tak je
skoordynować, aby uczestnicy cały czas byli aktywni.
Połączyli walory klimatyczne i krajobrazowe Północnej
Suwalszczyzny z tradycją wyrobu sera podpuszczkowego dołączając grę terenową oraz zabawy wyzwalające
spostrzeganie, twórczość, kreatywność po działania artystyczne. Wioskę jednorazowo obsługuje 6 osób. Każda z nich ma swoje określone cele i zadania.
Gospodynie wprowadzają dzieci w świat wyrobów
mlecznych i pojęć ( serwatka, maślanka, podpuszczka ).
Wspólnie z odwiedzającymi odmierzają, ważą, metkują,
bawią się w sklep. Poprzez aktywne metody uczestnicy
Wioski bawiąc się nie tylko poznają tradycyjny sposób
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§3
1.Zespół zostaje powołany bezterminowo….lub na okres ……………….???
2.Zespół spotyka się raz na pół roku, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań.
3.Udział w zespole jest dobrowolny i nieodpłatny
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.

wyrobu masła i sera, ale również uświadamiają sobie
trud i wysiłek wniesiony w mleczne produkty. Uruchamiane są wszystkie zmysły po smak, węch i dotyk. Niektórzy z nich dokonują dodatkowych odkryć np. z czego
robi się masło? Ile litrów mleka potrzeba do zrobienia
kilograma sera? Jak wycenić i opisać gotowy produkt?
Dodatkową atrakcją jest „spotkanie” z ziołami. Ich nazwy i zapach oraz znaczenie zupełnie zaskakują odwiedzających.
Po „robocie” – posiłek! Zgodnie z tradycją „Czym chata bogata” wszyscy zasiadają do stołu i degustują sery
ziołowe, dojrzałe i te własnoręcznie wykonane. Królują sery i twaróg, ale istotne miejsce zajmują powidła i
miód. A wszystko spożywane jest przy zapachu herbaty
miętowej!
O, jakże nowe doznania smakowe. Cola i chipsy zostały
w autokarze, a tu inne – swojskie masło, kompot śliwkowy …
Kolejna atrakcja to gra terenowa „Na pograniczu”. Wyzwala ona wiele emocji. Przede wszystkim szukanie
znakowanego szlaku i namalowanych kopert uruchamia u każdego uczestnika czujną spostrzegawczość. Na
odcinku ponad 3 km gra przebiega w różnorodnym środowisku Stankun. Wśród pól, łąk i lasów piechurzy tropią szlak i rozwiązują zadania. Uczą się rymowanek, powiedzeń, tworzą słowa, liczą wysokości suwalskich gór,
słuchają legend i opowieści – a wszystko pozostaje w
temacie „bieguna zimna i sera”. Za uwagę i kreatywność
zespół otrzymuje różne nagrody m.in. plan topograficzny gry, który ułatwia odnalezienie ukrytych znaków. Ale
ważne są też zebrane „skarby”, które potrzebne są do
odkrycia tajemnych haseł.
Po grze terenowej czeka uczestników kolejna atrakcja
, która jest najlepszą nagrodą – to przejażdżka wozem
„Pomysłowego Dobromira” szlakiem tzw. azymutu. Celem jest odnalezienie kolejnego bieguna, który został
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nazwany „Początkiem świata”. Tu niewątpliwie niezastąpiony jest pan Antoni, bo wiezie wszystkich nad jezioro
Dunajewo. To miejsce szczególne – zakątek najdalej wysunięty na północ Suwalszczyzny, pas graniczny z Litwą
i najgłośniejszy kogut w Stankunach.
Te wszystkie doznania wyzwalają w odwiedzających
Wioskę Tematyczną „Biegun zimna i sera” działania artystyczne, chęć tworzenia wierszyków o serach, zagadek
krajoznawczych, układanie swoich melodii do ludowej
piosenki „Hej, wy woźnicy”, malowania logo Wioski.
Oferta Wioski Tematycznej “Biegun Zimna i Sera”
została odebrana z entuzjazmem zarówno wśród okolicznych mieszkańców jak i władz lokalnych. Zostala
wytypowani jako Wioska Tematyczna „Biegun zimna i
sera” przez Starostę Powiatu Suwalskiego do konkursu
„INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU 2009” Województwa
Podlaskiego. A zatem działania Stowarzyszenia “Macierzanka” to strzał w dziesiątkę, czy może zdobycie kolejnego bieguna?

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH I JEGO REALIZACJA W GMINIE
RUTKA-TARTAK
Małgorzata Lawda

W roku 2008 Gmina Rutka-Tartak przystąpiła do
realizacji Programu Integracji Społecznej, który został
określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju /Bankiem Światowym/, a Rządem Rzeczpospolitej
Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r.
Jego Celem jest podniesienie poziomu integracji
społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejskowiejskich.
Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin
z trzynastu województw, w tym 28 gmin z województwa
podlaskiego, a cztery z powiatu suwalskiego.
Przy ich wyborze wzięte zostały pod uwagę wskaźniki związane z:
• położeniem gminy,
• demograficzną charakterystyką struktury gospodarczej,
• problemami sfery społecznej,
• liczebnością mieszkańców miast w przypadku gmin
miejsko-wiejskich.
Środki finansowe z Programu umożliwiły gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
• osób starszych ,
• dzieci i młodzieży,
• rodzin.
Ważne przede wszystkim jest, iż usługi proponowane w ramach Programu nie mogą powielać dotychczas
realizowanych. Ich realizacja winna wynikać z Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W ramach Programu nie mogą być finansowane
przedsięwzięcia tylko i wyłącznie inwestycyjne, a także
nie mogą być wypłacane świadczenia finansowe.
Na realizację Programu gmina Rutka Tartak otrzymała kwotę 33 000 EURO, co daje kwotę
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118 206 zł po przeliczeniu EURO kursem średnim NBP
z dnia podpisania porozumienia , tj. z 13 grudnia 2007
roku. Realizacja zadań trwa od 1 czerwca 2008 roku i zakończy się we wrześniu 2010 roku.
Do jego realizacji w Gminie Rutka-Tartak powołano
Zespół, który wraz z Konsultantem Regionalnym opracował Plan Działania.
Dzięki realizacji PPWOW w gminie:
• wypracowano Gminną Strategię Problemów Społecznych odpowiadającą wymogom Banku Światowego
z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej
• gmina miała możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych na realizację usług społecznych
• mieszkańcy gminy zaangażowali się w działalność
społeczną
• przez półtora roku funkcjonował gabinet rehabilitacyjno leczniczy, gdzie świadczono usługi na trzech
płaszczyznach: w gabinecie, w domu dla osób nie mogących dotrzeć do gabinetu i gimnastyka korekcyjna
dla dzieci z wadami postawy. Z zabiegów skorzystało wiele osób nie oczekując w długich kolejkach do
specjalistów i nie tracąc czasu na dojazdy do powiatu.
Miesięcznie średnio skorzystało około 20 osób, wykonywano około 700 zabiegów.
• przez półtora roku trwają zajęcia dla dzieci i młodzieży wyrównujące ich szanse społeczne i edukacyjne
(w zajęciach chóru uczestniczyło 25 uczniów wykazujących uzdolnienia muzyczne. Chór zaprezentował
piękne wykonanie wielu pieśni na uroczystościach
szkolnych i uroczystościach międzyszkolnych; w zajęciach sportowo- rekreacyjnych uczestniczyło 25
uczniów szkoły podstawowej i 12 uczniów gimnazjum, którzy reprezentowały szkoły podczas zawodów sportowych). Uzyskane wyniki pobudziły wiarę uczniów we własne możliwości i zmotywowały
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do dalszej intensywnej pracy. Również dostępni są
w szkołach specjaliści pedagog, który zapoznał się
z opiniami i orzeczeniami poradni psychologicznopedagogicznej, nawiązał kontakt z wychowawcami
klas, uczniami i rodzicami, udzielał wsparcia i fachowej pomocy zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach. Przeprowadzał indywidualne konsultacje oraz
zajęcia dla całych klas poruszając tematy np. pomoc
w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, eliminacje
negatywnych zachowań itp.; logopeda – zdiagnozował wady wymowy i ogólne trudności z mówieniem
w klasach I-III szkoły podstawowej. Nawiązał kontakt
z wychowawcami i rodzicami. 25 uczniów systematycznie uczestniczyło w zajęciach, podczas których
prowadzone są ćwiczenia: artykulacyjne, oddechowe, emisyjne w celu usprawnienia motoryki narządów mowy. Zdiagnozowano wady wymowy takie
jak: seplenienie, szeplenienie, reranie i lambdacyzm.
Dzieci i młodzież, a także rodzice mogą skorzystać
z porad specjalistów w szkole, a nawet rozwiązać niektóre problemy z którymi borykają się na co dzień.
Organizacja różnych form zajęć pozalekcyjnych, spotkań integracyjnych dzieci i rodziców pozwoliła na
ukierunkowanie zainteresowań młodzieży zdrowym
trybem życia.
• w cyklu szkoleń uczestniczyło 31 osób, w tym również
z terenu gmin sąsiednich. Tematyką szkoleń było:
1. Strona prawna- interwencja policji- Sekcja Prewencji Pan Kazimierz Walijewski
2. Problemy Rodziny z problemem alkoholowym –
Szpital Psychiatryczny – Pani Bożena Ostrowska
3. Rodzina jako system , powstawania patologii
i możliwości wprowadzania zmian w systemie rodzinnym. – psycholog Leszek Sagadyn
4. Dzieci z zaburzeniami psychologicznymi w rodzinie dysfunkcyjnej – Lekarz psychiatra dziecięcy
Adam Malinowski
5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w poszczególnych instytucjach w przypadku podejrzeń, ze
dziecku dzieje się krzywda, że dziecko może być
ofiarą przemocy lub ze dziecko samo wchodzi
w konflikt z prawem – Sędzia Piotr Taraszkiewicz
6. Osoby z zaburzeniami psychicznymi w rodzinie –
lekarz psychiatra Dariusz Dudarewicz
7. Samobójstwo, narkomania – lekarz psychiatra Dariusz Dudarewicz
Szkolenia organizowane w gminie miały charakter
otwarty. Osoby chętne zdobyły dodatkową wiedzę
i umiejętności w zakresie profilaktyki i pomocy rodzi-
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nom borykającym się z problemami uzależnień.
- organizacja imprezy pod nazwą „X Przyjechało Wesele,
Wesele…” została przeprowadzona z myślą o mieszkańcach gminy Rutka-Tartak. Skierowana była do wszystkich grup wiekowych. Z obserwacji wynika, że brały
w niej udział dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsi
mieszkańcy z terenu Gminy Rutka-Tartak. Szacuje się ,
ze obecnych było ok. 800 osób. Podczas festynu zauważalna była integracja wszystkich grup społeczności gminy Rutka-Tartak bez względu na wiek. Uroczystość dała
możliwość zaprezentowania tradycji ludowych, obrzędów weselnych, jak i osłuchania się z dawnym językiem
potocznym, przyśpiewkami i pieśniami, a także krótkimi
scenkami, wykonanymi przez zespoły ludowe. Propagowano aktywny i kulturalny sposób spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym na łonie przyrody.

