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Drodzy Czytelnicy,
Przedstawiam Państwu kolejny numer kwartalnika „Podlaski
Przegląd Społeczny”, w którym zawarte są informacje o działaniach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i projektach
realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie podlaskim.
Artykuły w nim opublikowane dotyczą problematyki społecznej,
innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk wdrażanych
w pomocy społecznej.
Życzę Państwu miłej lektury, udanego wypoczynku i wspaniałych
wakacji przy słonecznej pogodzie.
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajew
Rajewska
-Nikonowicz
wsskka-Nik
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,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej”
Zespół Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny,
Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”
w drugim kwartale 2011 roku zorganizowane zostały
cztery szkolenia jednodniowe i osiem szkoleń
dwudniowych, czyli 160 godzin dydaktycznych.
Szkolenia jednodniowe o tematyce: „Kontrola
zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
były prowadzone przez Panią Iwonę Wójcik-Nikitiuk oraz
Panią Małgorzatę Lawda. Odbywały się one w Biurze
Projektu ROPS przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku. Wzięło w nich udział 66 osób z instytucji pomocy
społecznej.
Szkolenia dwudniowe odbywały się w hotelu Trio
w Białymstoku. Wzięło w nich udział 160 osób. Zrealizowaliśmy następujące tematy szkoleń:
1. „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie
i jej rodziną” (dwa szkolenia dla pracowników OPS,
PCPR, DPS, WPOW; trener Iwona Urbańska);
2. „Profesjonalna obsługa klienta” (jedno szkolenie
dwudniowe dla pracowników OPS i PCPR; trener
Katarzyna Baczyńska-Koc);
3. „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja” (dwa szkolenia dla pracowników DPS; trener
Iwona Urbańska);
4. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” (trzy
szkolenia dwudniowe dla pracowników OPS, PCPR,
DPS, WPOW; trener Alicja Kruczkowska);
W ramach szkoleń w 2011 roku zorganizowane
zostaną również dwa specjalistyczne kursy:
1. Trening zastępowania agresji – jest to bezpłatny,
zamknięty kurs specjalistyczny na poziomie
podstawowym dla pracowników domów pomocy
społecznej, oparty na spotkaniach prowadzonych
przez doświadczonych trenerów. Kurs zakłada jedno
spotkanie 4-dniowe dla dwóch grup po 15 osób.
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Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
– 18.05.2011 r.

Na zakończenie szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat zawierający informacje o kursie, temacie kursu
oraz wymiarze godzin potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji trenera Treningu Zastępowania Agresji
pierwszego stopnia.

trenera bierze się pod uwagę kwalifikacje, umiejętności,
doświadczenie oraz adekwatność doświadczenia i posiadanych umiejętności do zaproponowanej stawki cenowej.
Z badań ewaluacyjnych przeprowadzanych po każdym
ze szkoleń wynika, iż trenerzy byli przygotowani merytorycznie i realizowali prawidłowo harmonogram szkoleń.

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
– 1.06.2011 r.

2. Mediacje rodzinne –jest to bezpłatny, zamknięty
kurs specjalistyczny dla dwóch grup ok.
26-osobowych – pracowników DPS, PCPR, WPOW,
OPS, ROPS prowadzony przez certyfikowanego
trenera. Na zakończenie szkolenia uczestnik
otrzyma certyfikat zawierający informacje o kursie,
temacie kursu oraz wymiarze godzin potwierdzające
uzyskanie kwalifikacji Mediatora Rodzinnego.
Pracownik, który zgłosi się na kurs zobowiązany
będzie do uczestniczenia w obydwu terminach
kursu, który organizowany będzie według terminarza i harmonogramu. Podpisanie i przesłanie karty
zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem
się na dwa terminy kursu oraz obowiązkiem uczestnictwa w nim według harmonogramu zajęć. Nie ma
możliwości zgłoszenia innej osoby w zastępstwie.
Tematyka organizowanych szkoleń wynika z Bilansu
Potrzeb w zakresie pomocy społecznej, a także na bieżąco
jest zgłaszana przez Beneficjentów do Biura Projektu.
Pracownicy instytucji pomocy społecznej podnoszą swoje
kwalifikacje, nabywają nowe umiejętności oraz rozwijają
swoje zainteresowania. Trenerzy prowadzący szkolenia
są wybierani na podstawie złożonych ofert. Przy wyborze
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W ramach LZI w drugim kwartale 2011 roku zostało
przeprowadzonych 10 jednodniowych warsztatów
„Praca z przypadkiem” dla członków zespołów LZI. Wzięli
w nich udział: pracownicy jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, Policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych,
innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z woj. podlaskiego. Warsztaty
miały na celu wypracowanie efektywnej komunikacji
zespołowej oraz metod pracy członków zespołów interdyscyplinarnych adekwatnych do problemu. Zostały one
przeprowadzone również w celu wypracowania zasad
współdziałania instytucji w zakresie tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
poprzez funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Warsztaty były prowadzone przez Romana
i Barbarę Szmyd.
W bieżącym roku odbędą się jeszcze seminaria
dla kuratorów, pedagogów i pracowników ochrony
zdrowia na temat Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Planowane jest zorganizowanie 9 seminariów
– 3 seminaria w Białymstoku, 3 seminaria w Suwałkach
i 3 seminaria w Łomży. Każde z nich będzie prowadzone przez dwóch trenerów ze Stowarzyszenia na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”. Realizacja seminariów przewidziana jest na okres
wrzesień-listopad. Nad przebiegiem działań dotyczących
LZI czuwa opiekun procesu LZI – Pani Bożena Sury.

Warsztaty LZI – Praca z przypadkiem
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W dniu 8.04.2011 r. odbyło się I Seminarium
Platformy Wymiany Doświadczeń. Tematem przewodnim
spotkania było przedstawienie założeń oraz działań PWD
zaplanowanych na 2011 r., a także omówienie sposobu
funkcjonowania kontroli zarządczej w praktyce. Podczas
spotkania przeprowadzone zostały również wybory
do Rady PWD, która w tym roku poszerzona została
o pracowników DPS i WPOW.

Stres, wypalenie zawodowe i asertywność – 25-26.05.2011 r.

W dalszym ciągu kontynuujemy doradztwo
dotyczące tworzenia, modyfikowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego oraz doradztwo specjalistyczne dla ROPS.

Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja
– 25-26.05.2011 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skład Rady Platformy Wymiany Doświadczeń:
Pani Bożena Turycz – Dyrektor OPS w Sokółce –
Przewodnicząca Rady PWD
Pani Agnieszka Dyda – Dyrektor MGOPS w Czarnej
Białostockiej – Wiceprzewodnicząca Rady PWD
Pani Elżbieta Tarachanowicz – Kierownik GOPS
w Korycinie – Wiceprzewodnicząca Rady PWD
Pani Krystyna Sawicka – Kierownik GOPS w Gródku
Pan Kazimierz Kuczek – Zastępca Dyrektora MOPR
w Białymstoku
Pan Stanisław Dziemian – Dyrektor PCPR
w Suwałkach
Pani Krystyna Dackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka
w Białowieży
Pani Ewa Bonarska – Dyrektor DPS w Białymstoku
Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor ROPS
w Białymstoku

W ramach PWD odbyły się również dwie wizyty
studyjne: 12-13.05.2011 r. – województwo warmińsko-mazurskie oraz 23-25.05.2011 r. – województwo
lubelskie.
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Nowością jest doradztwo związane z funkcjonowaniem LZI, które dostępne jest dla przedstawicieli instytucji tworzących zespoły interdyscyplinarne wszystkich
gmin woj. podlaskiego.
W ramach doradztwa LZI realizowane są:
1) doradztwo psychologiczne:
Krystyna Wysocka
tel. 85 744 71 43
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
dyżury w siedzibie
Biura Projektu ROPS
w piątki 8.00-13.00
2) doradztwo prawne:
Małgorzata Grażyna Niewińska
tel. 85 744 71 43
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
dyżury w siedzibie
Biura Projektu ROPS
we środy 8.00-13.00
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Nowością są również warsztaty dla gmin z zakresu
tworzenia strategii. Celem warsztatów będzie opracowanie założeń do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy/miasta. Praca
warsztatowa odbywać się będzie z zespołami roboczymi
metodologią partycypacyjną. Efektem pracy moderatora
i zespołu roboczego będzie wypracowanie projektu
dokumentu strategicznego. Cykl zakłada 4 spotkania dla
zespołu; gminne/miejskie zespoły robocze mają liczyć
ok. 12-15 osób. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą
w miesiącach lipiec-listopad.
Wszystkie informacje na temat naszych działań
są dostępne na podstronie internetowej projektu:
www.projekt.rops-bialystok.pl.
Kończąc I półrocze, pragniemy serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział w szkoleniach i innych
formach wsparcia. Mamy nadzieję, że przyszłe półrocze
będzie tak samo owocne jak minione.

I Seminarium PWD – 8.04.2011 r.

Harmonogram zaplanowanych działań:
DATA

DZIAŁANIA

Miejsce

13-15.07.2011

Wizyta studyjna Temat: Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym

19-22.07.2011

Specjalistyczny kurs „Trening Zastępowania Agresji”

Hotel Trio Białystok

Seminarium dot. dobrych praktyk

Hotel Trio Białystok

22-23.08.2011

Szkolenie: „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia”

Hotel Trio Białystok

22-23.08.2011

Szkolenie: „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

Hotel Trio Białystok

24-25.08.2011

Szkolenie: „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia”

Hotel Trio Białystok

24-25.08.2011

Szkolenie: „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

Hotel Trio Białystok

Szkolenie: „Praca z osobą zaburzona psychicznie i jej rodziną”

Hotel Trio Białystok

25.07.2011

5-6.09.2011

Woj. podlaskie

06-09.09.2011

Wizyta studyjna Temat: dobre praktyki w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu

13-14.09.2011

Szkolenie: „Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia”

Hotel Trio Białystok

13-14.09.2011

Szkolenie: „Przemoc- diagnoza, interwencja i pomoc”

Hotel Trio Białystok

15-16.09.2011

Szkolenie: „Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia”

Hotel Trio Białystok

15-16.09.2011

Szkolenie: „Przemoc- diagnoza, interwencja i pomoc”

Hotel Trio Białystok

20-23.09.2011

Specjalistyczny kurs „Trening Zastępowania Agresji”

Hotel Trio Białystok

26.09.2011
26-27.09.2011
27.09.2011
28.09.2011
28-29.09.2011
29.09.2011

Warsztaty Grupy Aktywnych Liderów
Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”
Warsztaty Grupy Aktywnych Liderów
Warsztaty Grupy Aktywnych Liderów
Szkolenie: „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”
Warsztaty Grupy Aktywnych Liderów
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Woj. wielkopolskie – Poznań

Gmina Kolno
Hotel Trio Białystok
Gmina Grajewo
Gmina Lipsk
Hotel Trio Białystok
Gmina Dubicze Cerkiewne
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II wizyta studyjna 12-13.05.2011 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku w dniach 12-13 maja 2011 r. zorganizował II wizytę studyjną. W wizycie wzięło udział
25 osób – kadra kierownicza oraz pracownicy domów
pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniami
prowadzonymi na rzecz osób starszych, przewlekle
chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie
na terenie województwa warmińsko -mazurskiego
w placówkach pobytu stałego oraz dziennego oraz
integracja pracowników instytucji pomocy społecznej
w celu rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń
w zakresie kierowania pracą domu pomocy społecznej.

Pierwszego dnia uczestnicy udali się do Mrągowa,
gdzie zapoznali się z działalnością Dziennego Domu
Pobytu w Mrągowie, działającego w strukturze
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
Pracownicy placówki przedstawili metody aktywizacji osób starszych. Podopieczni zaprezentowali zaś
część artystyczną. Następnie odbyła się wizyta w Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie. W placówce przebywa obecnie
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ponad 90 podopiecznych w wieku od 5 do 35 lat.
Uczestnicy wizyty zwiedzili nowoczesny pawilon edukacyjno – terapeutyczny, w którym odbywają się różnego
rodzaju zajęcia oraz zapoznali się z metodami pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
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Drugiego dnia odwiedzono Dom Pomocy
Społecznej „Kombatant” w Olsztynie, gdzie Pani Maria
Gałus – Dyrektor DPS opowiedziała o funkcjonowaniu
placówki oraz omówiła kwestie kadrowe i finansowe,
związane z zarządzaniem tego typu instytucją.
Dom pomocy przeznaczony jest dla osób starszych
i przewlekle chorych, poza tym w strukturze placówki
funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy oraz
dzienny dom pobytu. Następnie uczestnicy gościli
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek”

w Olsztynie. Jest to placówka pobytu dziennego,
działająca w strukturze MOPS w Olsztynie, przeznaczona
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy
przedstawili działania środowiskowego domu, ukierunkowane na pomoc w rozwiązywaniu problemów życia
codziennego oraz organizacji treningów, przygotowujących do samodzielnego życia.
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną
serdecznie podziękować Dyrektorom/Kierownikom oraz pracownikom odwiedzanych instytucji
za zaangażowanie i pomoc w realizacji II wizyty
studyjnej.

Podlaski Przegląd Społeczny
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III wizyta studyjna 23-25.2011 r.

W dniach 23-25 maja 2011 r. w ramach projektu
systemowego „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy – szkolenia
oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”, odbyła się III wizyta studyjna
„Prezentacja innowacyjnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej”. Uczestniczyło w niej 25 pracowników
instytucji pomocy społecznej z terenu województwa
podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było poznanie innowacyjnych metod pracy opiekuńczo -wychowawczej
w placówkach pobytu stacjonarnego oraz dziennego,
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zapoznanie się z rodzinnymi formami opieki zastępczej,
a także wymiana doświadczeń, rozwijanie współpracy
i upowszechnianie „Dobrych Praktyk” w obszarze opieki
nad dzieckiem i rodziną.
Pierwszego dnia uczestnicy wizyty gościli w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Agape
Club” w Lublinie, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”
w Lublinie oraz w Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”
w Lublinie. W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo mieli
okazję zapoznać się ze stosowanymi tam metodami

nością Domu Młodzieży SOS Wioski Dziecięce. Celem
pobytu w placówce jest nauka samodzielności – prowadzenia gospodarstwa domowego, mądrego wydawania
pieniędzy, szukania pracy, rozwiązywania konfliktów
oraz nawiązywania nowych znajomości.
Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili Specjalistyczny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Domostwo
Amigoniańskie” w Lublinie, prowadzony przez Fundację
„Amigo Polska”. Placówka została założona przez zgromadzenie Kapucynów Tercjarzy, obecnie zaś zatrudnia
zarówno osoby duchowne jak i świeckie. Pracownicy
mieli okazję porozmawiać z założycielem placówki oraz
poznać metody pracy wychowawczo – resocjalizacyjnej
stosowane w ośrodku.
Pracownicy Biura Projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną
serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym
placówkom za zaangażowanie i pomoc w realizacji
wizyty studyjnej.

pracy opiekuńczo-wychowawczej, które składają się na
autorski program pt. „Akademia Młodzieżowa”. Jej celem
jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży, przygotowywanie ich do aktywnego życia we własnym środowisku, uczy samodzielności, zaradności i inicjatywy.
Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z działalnością instytucji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Odwiedzili wioskę dziecięcą
SOS w Biłgoraju, która jest przykładem rodzinnych form
opieki zastępczej. Jest to pierwsza w Polsce i jedna
z czterech istniejących wiosek dziecięcych, należących
do międzynarodowej Federacji Wiosek Dziecięcych. Ich
koncepcja zakłada konieczność zapewnienia dziecku
troskliwej opieki ze strony opiekunów zastępczych i nie
rozdzielania rodzeństwa, a także zamieszkiwanie przez
dziecko wraz z opiekunem i rodzeństwem w jednym
domku, będącym częścią składową Wioski Dziecięcej
SOS. Następnie uczestnicy zwiedzili Rodzinny Dom
„Puchatek”, działający na terenie wioski dziecięcej
w Biłgoraju. Placówka zapewnia opiekę krótkoterminową dzieciom znajdującym się w kryzysowej sytuacji.
Dzieci zamieszkują w maksymalnie 12-osobowej
grupie wychowanków w jednorodzinnym domku wraz
z opiekunami. Na koniec drugiego dnia pracownicy udali
się ponownie do Lublina, gdzie zapoznali się z działal-
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Gminny program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
– Rekomendacje

Od dnia 1 sierpnia 2010 roku obowiązują przepisy
znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie – ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 125,
poz. 842). Spośród wprowadzonych zmian istotną rolę
odgrywa wprowadzenie obowiązku opracowania i realizacji przez gminę – programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Jest
to zadanie własne gminy w ramach tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Mając na uwadze pomoc gminom w zakresie wypełniania nałożonych obowiązków Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, przekazuje Państwu rekomendacje, stanowiące propozycje etapów tworzenia i zawartości gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Rekomendacje stanowią materiał pomocniczy,
wymagający dostosowania do lokalnych warunków
i akceptacji przez obsługę prawną gminy!

ETAPY TWORZENIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE –
PROPOZYCJA!
I. Zainicjowanie opracowania Programu
II. Współpraca/partnerstwo lokalnych instytucji
w obszarze opracowania Programu
III. Określenie ram czasowych Program
IV. Uchwalenie Programu

Podlaski Przegląd Społeczny

ZAWARTOŚĆ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE PROPOZYCJA!
Wstęp/wprowadzenie (zawiera regulacje prawne/
programy korelujące)
I. Diagnoza problematyki przemocy w rodzinie,
w tym:
- analiza zasobów gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie,
- podsumowanie i wyciągnięcie wniosków
II. Założenia Programu
III. Cele strategiczne, operacyjne Programu
IV. Finansowanie Programu
V. Monitorowanie i ocena realizacji Programu

ETAPY TWORZENIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
I. Zainicjowanie opracowania Programu
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań własnych
gminy należy m.in. opracowanie i realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy – jako elementu gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z powyższego wynika, że zadania gminy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie winny być
systemowe i interdyscyplinarne. Omawiany program ma
stanowić plan działań gminy, zapewniający realizację

zadań w tym zakresie w sposób skoordynowany, systematyczny i przy współpracy wszystkich służb i instytucji.
Inicjatywa opracowania Programu należy do Wójta/
Burmistrza/Prezydenta Miasta. Doświadczenie wskazuje,
że realizowane jest to za pośrednictwem ośrodka
pomocy społecznej. Najczęściej ośrodek pomocy
społecznej jest także organem koordynującym czynności
związane z opracowaniem i uchwaleniem programu.
Należy jednak podkreślić, że opracowanie i realizacja
Programu wymaga zorganizowanego i grupowego
wysiłku wszystkim instytucji i służb działających na ternie
gminy, gdyż żadna pojedyncza instytucja nie rozwiąże
problemu przemocy w rodzinie.
II. Współpraca/partnerstwo lokalnych instytucji
w obszarze opracowania Programu
Najefektywniejszym rozwiązaniem w obszarze
zapewnienia współpracy przy opracowaniu Programu
jest utworzenie zespołu, złożonego z przedstawicieli lokalnych instytucji i służb realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Mając na uwadze zasoby personalne gminy oraz uregulowanie dotyczące, iż jednym z zadań zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja Programu należy wskazać,
że najprostsze będzie ustalenie takiego składu zespołu,
który będzie zaangażowany w opracowanie, a następnie
jako zespół interdyscyplinarny - we wdrożenie i monitorowanie realizacji Programu. Istotne jest aby zaproszenie do współpracy wypływało od Wójta/Burmistrza/
Prezydenta Miasta, co nadaje zagadnieniu odpowiednią
rangę. Pomimo wstępnych obiekcji w zakresie tworzenia
zespołu do opracowania Programu, które często mają
miejsce w praktyce, należy podkreślić, iż jest to rozwiązanie skuteczne, dające podstawy do efektywnej współpracy także podczas realizacji programu. Rozwiązanie to
stwarza możliwości i zapewnia wpływ wszystkich instytucji na kształt gminnego programu, a tym samym na
rodzaj działań i potrzeb poszczególnych instytucji ujętych
w programie. W przypadku braku możliwości utworzenia
zespołu niezbędne jest zapewnienie konsultacji międzyinstytucjonalnych w zakresie zawartości i kształtu
Programu. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż niemożliwym jest opracowanie diagnozy zjawiska przemocy
w rodzinie bez zebrania danych i wniosków od gminnych
instytucji i służb działających w tym obszarze. Podobnie
w zakresie wskazania zadań/działań, mających zapewnić
realizację celów programu. Program winien wskazywać,
która instytucja indywidualnie będzie odpowiedzialna za
realizację poszczególnych zadań/działań.
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III. Określenie ram czasowych Programu
Istotne jest określenie ram czasowych Programu.
Winny one być zbieżne przede wszystkim z terminami
ujętymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, w zakresie jej aktualizacji, gdyż program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest częścią
strategii w zakresie realizacji jej celów strategicznych.
Przyjmuje się, że niniejszy Program, jako plan operacyjny,
koncentruje się na realizacji celów w krótkim okresie –
2-3 lata (max 4 lata). Dlatego też ma on wąski zakres
i zestaw działań, ukierunkowanych na problem przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
IV. Uchwalenie Programu
Program jest przyjmowany Uchwałą Rady Gminy/
Rady Miejskiej/Rady Miasta w sprawie uchwalenia
gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W przypadku tej uchwały – wchodzi ona w życie z dniem
podjęcia – bez obowiązku ogłaszania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZAWARTOŚĆ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Wstęp/wprowadzenie
Proponuje się opracowanie krótkiego wstępu,
mającego charakter ogólny i informacyjny o zjawisku
przemocy, jego wielowymiarowości (kontekst psychologiczny, prawny, społeczny), przyczynach, konsekwencjach (również w zakresie odpowiedzialności
za przestępstwo fizycznego i psychicznego znęcania
się). Wskazać należy, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera
definicję przemocy w rodzinie. Należy również odnieść
się do przedstawienia przedmiotowego zjawiska
w kontekście postrzegania przez społeczność lokalną
oraz zawrzeć charakterystykę problemu w odniesieniu
do terenu gminy. We wstępie należy ująć również
regulacje prawne związane z Programem oraz informację o programach korelujących. Regulacje prawne
to przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), ale także:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
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ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn.
zm.).
Ponadto należy wskazać funkcjonowanie Programu
w kontekście innych, istotnych miejscowych aktów
w obszarze rozwiązywania problemów społecznych na
terenie gminy, przede wszystkim:
 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych,
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną.
I. Diagnoza problematyki przemocy w rodzinie
Jest to najistotniejsza część Programu, ponieważ
pozwala na identyfikację kierunków działań i decyduje
o właściwym wyborze, niezbędnych do podjęcia przez
poszczególne instytucje, działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. Pozyskanie
danych przebiega dwutorowo:
- zebranie danych statystycznych,
- przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych.
Najczęściej przeprowadzana diagnoza problematyki przemocy w rodzinie opiera się na gromadzeniu
danych statystycznych przedstawianych przez lokalne
instytucje i służby, ich porządkowaniu i interpretacji.
Jednakże, celem uzyskania rzetelnego obrazu skali
zjawiska, bardzo pożądane jest przeprowadzenie na
temat zjawiska przemocy w rodzinie badań ankietowych.
Na potrzeby diagnozy można np. ująć w Programie
cel i zadania związane z bieżącym monitorowaniem
zjawiska przemocy w rodzinie i przeprowadzeniem na
terenie gminy badań ankietowych w tym zakresie.
Warunkiem dobrej diagnozy jest aktualność
danych, ich adekwatność do zagadnienia i możliwość
wyciągnięcia na podstawie opracowania danych stosownych wniosków. Utworzenie zespołu pozwala
na określenie zakresu danych, będących w posiadaniu
instytucji i służb oraz ułatwi do nich dostęp. Niemniej
jednak diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie winna
uwzględniać dane wskazane w pełnym opracowaniu
dostępnym na stronie internetowej ROPS w Białymstoku www.projekt.rops-bialystok.pl (traktowane jako
podstawowe). Wskazać należy, iż z chwilą wdrożenia
jednolitej procedury „Niebieskie Karty” dla jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
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Policji, oświaty i ochrony zdrowia – dane obrazujące
skalę przemocy w rodzinie na terenie gminy w oparciu
o prowadzoną procedurę zostaną usystematyzowane.
Istotnym elementem diagnozy jest również zebranie
informacji nt. działań profilaktycznych oraz innych
działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie prowadzonych przez w/w instytucje oraz
potrzeb i wniosków danej instytucji w przedmiotowym
obszarze.
Analiza zasobów gminy w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
W tej część Programu należy szczegółowo określić
zasoby, którymi dysponuje gmina. Wskazać należy na:
 zasoby ludzkie – kadry i ich stopień przygotowania
do realizacji zadań w przedmiotowym obszarze
(wskazanie kto zajmuje się problematyką przemocy
w rodzinie i jakie przeszkolenie posiadają te osoby
np. kurs podstawowy, specjalistyczny – stopień I i II
SPPwR, czy dostępny jest psycholog, terapeuta itp.)
 zasoby instytucjonalne – wskazanie własnych
zasobów – instytucji zobligowanych do działań
na terenie gminy w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (OPS, G/MKRPA, Policja, oświata,
ochrona zdrowia, prokuratura, sąd rejonowy),
jak również wskazanie dostępności do placówek
specjalistycznych wsparcia ofiar przemocy i umożliwiających pracę ze sprawcą przemocy (ośrodek
interwencji kryzysowej, specjalistyczny ośrodek
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna), dostęp do specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczych,
do terapii rodzinnej. Wskazanie, czy na terenie
gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie działa organizacja pozarządowa, jakie
możliwości zapewnia w tym zakresie wsparcie ze
strony powiatu, województwa. Opis zasobów instytucjonalnych powinien zawierać konkretne instytucje np. KPP w…, Szkoła Podstawowa w…, Sąd
Rejonowy w… (nie sformułowania ogólne – Policja,
oświata),
 zasoby finansowe gminy związane z realizacją
zadania
Analiza SWOT zjawiska przemocy w rodzinie
Przeprowadzenie analizy SWOT umożliwia określić
mocne i słabe strony, bariery i utrudnienia ale również
szanse i możliwości w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Wskazanie słabych stron, utrudnień i barier
pozwoli na prawidłowe skonstruowanie celów Programu

i działań zapewniających jego skuteczną realizację, przy
wykorzystaniu szans i oparciu się na atutach gminy
w tym obszarze.
Słabe strony

Mocne strony

Zagrożenia

Szanse

Należy wskazać, że te same elementy w różnych
gminach będą kwalifikowane jako słabe lub mocne
strony. Przykładowy zakres czynników pododawanych analizie został ujęty w pełnym opracowaniu
dostępnym na stronie internetowej ROPS w Białymstoku
www.projekt.rops-bialystok.pl.
Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków
Najważniejszym etapem w przeprowadzeniu
diagnozy jest podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.
Wnioski pozwalają na zidentyfikowanie i wskazanie
najważniejszych problemów gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pokrywać się będą ze
stwierdzonymi słabymi stronami oraz zagrożeniami
występującymi w gminie, np.:
Przykładowe wnioski:
 Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 Mała liczba/brak specjalistów
 Problemy alkoholowe rodzin
 Niedostateczne informacje dot. metod i form
pomocy osobom doznającym przemocy
 Brak/niska skuteczność oddziaływań ukierunkowanych na sprawców przemocy domowej
 Niski poziom współpracy gminnych instytucji i służb
 Nieskuteczna interwencja
Następnie analiza wniosków pozwala na konstrukcję
odpowiednich (zrozumiałych i adekwatnych dla gminy)
celów i zadań/ działań, których wdrożenie pozwoli na
poprawę zdiagnozowanej sytuacji.
II. Założenia Programu
Określają adresatów Programu, jego realizatorów
i miejsce realizacji Programu. Należy podkreślić, iż
w Programie winni być wskazani konkretni realizatorzy
tj. Szkoła Podstawowa w …, Gimnazjum w … – nie
ogólnie oświata, KPP w …, Posterunek Policji w … - nie
ogólnie Policja.
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III. Cele strategiczne, operacyjne Programu
Cele Programu formułowane są w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę i analizę SWOT. Ich istotą
jest nadanie takiego kierunku działań, który będzie eliminował lub ograniczał słabe strony i zagrożenia, wykorzystywał szanse oraz opierał się w swych działaniach na
mocny stronach. Cel/cele strategiczne realizowane są
za pomocą celów operacyjnych oraz wyznaczonych
w ramach celów operacyjnych działań/zadań. Przy
formułowaniu celów należy pamiętać, że winny one być
zgodnie z koncepcją formułowania celów w dziedzinie
planowania – S.M.A.R.T, będącą zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech określających cele, zgodnie
z którą każdy cel winien być:
 prosty – (prosto sformułowany) jego zrozumienie
nie powinno stanowić kłopotu,
 mierzalny – tak sformułowany, by można było
liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność”
jego realizacji,
 osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt
ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym
samym motywację do jego realizacji,
 istotny – cel powinien być ważnym krokiem
naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną
wartość dla tego, kto będzie go realizował,
 określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie
określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy
go osiągnąć.
Cele strategiczne Programu powinny dotykać
co najmniej trzech obszarów dotyczących zjawiska
przemocy w rodzinie:
I. Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
II. Wsparcie osób doznających przemocy
III. Oddziaływania ukierunkowane na sprawców
przemocy
W dalszej kolejności należy wskazać cele operacyjne, poprzez które realizowany będzie cel strategiczny i następnie zadania/działania, których wykonanie
zapewni osiągniecie złożonych celów. Ważne jest przy
tym określenie roli i podział zadań do realizacji pomiędzy
poszczególne instytucje i służby na terenie gminy.
Przykładowe cele operacyjne Programu oraz
zadania/działania do realizacji zawarte zostały w pełnym
opracowaniu dostępnym na stronie internetowej ROPS
w Białymstoku www.projekt.rops-bialystok.pl.
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IV.

Monitorowanie i ocena realizacji Programu
Monitorowanie programu służy zapewnieniu
sprawnego zarządzania i oceny stopnia realizacji
poszczególnych działań/zadań, w kierunku zapewnienia
osiągnięcia założonych celów. Jak określono wcześniej
cele programu winny być mierzalne, czyli zawierać
wskaźniki/mierniki wyrażające stopień realizacji celu.
Wskaźniki/mierniki mogą być liczbowe i jakościowe.
Każde działanie/zadanie winno mieć więc określony
wskaźnik/miernik jego realizacji.
Przykładowe wskaźniki/mierniki zawarte zostały
w pełnym opracowaniu dostępnym na stronie internetowej
ROPS w Białymstoku www.projekt.rops-bialystok.pl.
Prostym i skutecznym rozwiązaniem jest opracowanie harmonogramu realizacji Programu na bieżący rok
(w przypadku roku 2011, z uwagi na fakt, iż jest to czas
opracowywania przedmiotowych programów, wskazane
jest przygotowanie harmonogramu na lata 2011-2012)
w formie następującej tabeli:
Lp.

Zadanie/
działanie

Wskaźnik/
miernik

Realizator lub
koordynator

1.
2.

Monitorowanie realizacji Programu odbywać
się winno w oparciu o sprawozdawczość podmiotów
zaangażowanych w jego realizację. Terminy należą do
ustaleń zespołu opracowującego Program np. sprawozdawczość z realizacji Programu podmioty składają
do dnia 31 stycznia każdego roku do ośrodka pomocy
społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w … do dnia
31 marca każdego roku przedłoży Radzie Gminy/
Radzie Miejskiej/Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji
programu.
V. Finansowanie Programu
Program będzie finansowany ze środków budżetu
gminy …, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych
pozyskanych z innych źródeł.
W zakresie finansowanie niniejszego programu
należy uwzględniać stanowisko Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie
finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych:

Podlaski Przegląd Społeczny

„Zgodnie z brzmieniem art. 18 [2] ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70,
poz. 473 ze zm.) „Dochody z opłat za zezwolenia wydane
na podstawie art. 18 lub art. 18]1] oraz dochody z opłat
określonych w art. 11[1] wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,
o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być
przeznaczane na inne cele.” Zapis ten nie pozostawia
żadnych wątpliwości co do tego, że działania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, przyjmowanego na podstawie
art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493
ze zm.) nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Również należy podkreślić, że
gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
nie może być częścią gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Oba
dokumenty – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie posiadają
odrębne podstawy prawne.
Jednocześnie przypominamy, iż art. 4[1] ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wymienia udzielanie pomocy rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie – co oznacza, iż w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych mogą być realizowane i finansowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.”
Opina dostępna na stronie:
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content
&task=view&id=593&Itemid=1
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Badanie prowadzone przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w 2009 roku przeprowadził badanie potrzeb
informacyjnych z obszaru polityki społecznej. Jednym
z głównych obszarów społecznych wymagających
zdiagnozowania okazał się problem dzieci i młodzieży.
Uwzględniając powyższe w 2010 i na początku 2011 roku
przeprowadzono badanie na temat „Problemy dzieci
i młodzieży w kontekście wykluczenie społecznego
w województwie podlaskim”.
Głównym celem badania przeprowadzonego przez
ROPS w Białymstoku była diagnoza skali i przyczyn
problemów dzieci i młodzieży z terenu województwa
podlaskiego w kontekście wykluczenia społecznego.
Zapotrzebowanie informacyjne odnosiło się do zjawisk
wieloaspektowych, w tym zachowań ryzykownych
(używki, uzależnienie od komputera i Internetu), eurosieroctwa, przemocy i stresu, zarówno w środowisku rówieśniczym jak i rodzinnym.
Badanie skierowane było do uczniów VI klas szkół
podstawowych, II klas gimnazjum, I klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Próba
badawcza została wybrana w sposób losowy. Zastosowano metodę doboru dwustopniowego. Najpierw
wylosowano do badania szkoły, a następnie klasy, które
dobierano w losowaniu prostym, po jednej z każdej
z wylosowanych szkół. Badaniu poddani zostali wszyscy
obecni w tym czasie uczniowie wytypowanych klas.
Badanie odbyło się w 80 losowo wytypowanych
szkołach województwa podlaskiego, w tym 40 szkołach
podstawowych, 20 gimnazjach i 20 szkołach średnich.
W badaniu udział wzięło łącznie 1 648 uczniów.
Badanie było w pełni anonimowe zarówno na
poziomie pojedynczych uczniów jak i całej szkoły.
W procedurze badania uwzględniono zapewnienie
respondentom maksimum poczucia bezpieczeństwa
oraz reguł postępowania ankietera.

Podlaski Przegląd Społeczny

Badanie przeprowadzone wśród uczniów zostało
pogłębione zasobem wiedzy oraz opinią pedagogów
szkolnych zatrudnionych w szkołach z terenu Podlasia.
Ogółem w badaniu wzięło udział 77 pedagogów:
38 zatrudnionych w szkołach podstawowych (49%
badanej próby), 27 w gimnazjum (35% badanej
próby), i 12 w szkołach ponadpodstawowych (16%
badanej próby). Dane pozyskane w drodze badania od
pedagogów są w trakcie opracowywania.
Pierwszy blok tematyczny dotyczył problemu
uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Jest to problem
powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn upatrywać należy, między innymi
w gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich
latach. Wzrost bezrobocia spowodował pogorszenie się
sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Zmiany
kulturowe doprowadziły do erozji systemu wartości
etycznych i norm moralnych a to pociągnęło za sobą
lawinowy wzrost osób sięgających po środki psychoaktywne. Obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób
uzależnionych, a dotyka to głównie dzieci i młodzieży.
Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują
wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych dla
nich zachowań, są podatni na różne „nowinki” – często
szkodliwe dla ich zdrowia.
W badaniu przeprowadzonym przez zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej uzyskano informacje na temat skali
spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież z terenu
województwa podlaskiego. Dane informują, że 22%
uczniów szkół podstawowych, 43% gimnazjalistów i 76%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych spożywało przynajmniej raz w swoim życiu alkohol. Dane przedstawione
na poniższym wykresie wskazują, że wraz z wiekiem
wzrasta liczba osób, które sięgają po napoje z zawartością alkoholu.

DZIAŁANIA ROPS

„Problemy dzieci i młodzieży w kontekście
wykluczenie społecznego w województwie
podlaskim”
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Odsetek młodzieży szkolnej z województwa podlaskiego zażywającej obecnie alkohol

Drugi blok tematyczny obejmował problem
eurosieroctwa na Podlasiu. Wstąpienie Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku znacznie nasiliło zjawisko
wyjazdów zagranicznych do krajów będących jej
członkami. Umożliwienie podejmowania legalnej pracy
poza granicami kraju sprawiło, że znaczna część Polaków
podjęła decyzję o wyjeździe do innego kraju celem
poszukiwania lepiej płatnego zajęcia. Polacy zachłysnęli
się możliwością wyjazdu i poprawy swojej sytuacji
materialnej. Z ogólnopolskich badań prowadzonych
w obszarze problemu eurosieroctwa wynika, że zjawisko
to ma coraz większą skalę oraz poważne konsekwencje
Długość przebywania rodziców poza granicami kraju

Podlaski Przegląd Społeczny

społeczne. Emigracja zarobkowa rodzica lub obojga
rodziców doprowadza często do burzenia podstawowych
funkcji rodziny takich jak: zapewnienie ciągłości procesu
socjalizacji, wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji
kulturowej. Brak należytej opieki rodziców jest przyczyną
występowania wielu problemów związanych z edukacją
i wychowaniem dzieci i młodzieży.
Z badania przeprowadzonego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana
większość przebywa poza granicami kraju powyżej 5 lat,
co prezentuje poniższy obraz graficzny.

Prawie co 3 uczeń VI klas szkoły podstawowej i I klasy
szkoły ponadgimnazjalnej od ponad 5 lat wychowuje się
bez rodziców. Również 22% uczniów klas gimnazjalnych,
którzy stwierdzili, ze ich rodzice pracują poza granicami
kraju, mieszkają w Polsce bez rodziców ponad 5 lat.
Biorąc pod uwagę najmłodszych uczniów (VI klasy
szkoły podstawowej) znaczny odsetek rodziców wyjechał
poza granice na krótki okres – 21% rodziców przebywa
poza krajem niecały miesiąc, 25% do pół roku, 8%
powyżej roku również 8% od 1 roku do 5 lat. Niepokojący
jest fakt, że znaczny odsetek dzieci w wieku 12 lat z terenu
województwa podlaskiego zamieszkuje sama bądź pod
opieką innych opiekunów w skutek emigracji rodziców.
Kolejnym problem poddanym analizie w badaniu
jest problem stresu wśród uczniów. Stres to jeden
z większych problemów naszej codzienności. Z roku na
rok życie staje się coraz bardziej intensywne, jego tempo
systematycznie wzrasta. Współczesny świat i związany
z nim dynamiczny rozwój cywilizacyjny, globalizacja
kultury i tzw. „wyścig szczurów” dostarczają człowiekowi
różnych szkodliwych bodźców. Niestety oprócz
efektów postępu cywilizacyjnego rosną też jego skutki
uboczne. Każdego dnia podlegamy różnym naciskom,
wymaganiom, ograniczeniom. Nie zawsze potrafimy im
sprostać, a ceną jaką płacimy jest stan naszego zdrowia.
Przemęczenie, pośpiech, hałas, współzawodnictwo to
czynniki najczęściej powodujące stres w dzisiejszym
życiu. Młodzież i dzieci są szczególnie narażone na

destrukcyjne działanie stresu. Istotną rolę w kreowaniu
odporności młodego człowieka wobec sytuacji stresujących odgrywa rodzina i szkoła. Środowisko rodzinne
odgrywa znaczącą rolę dla kwestii normalnego rozwoju
młodego człowieka. Zdrowa atmosfera domu rodzinnego
decydująco wpływa na budowanie naturalnej odporności młodego człowieka na stres. Również ważną
funkcję w procesie kreowania odporności młodych osób
wobec sytuacji stresujących pełni szkoła. Sukcesywne
podejmowanie działań w sytuacjach trudnych w szkole
niweluje atmosferę stresu wśród uczniów.
W ostatnich latach coraz większą uwagę w życiu
społecznym, zwraca się również na zjawisko przemocy
w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Problem
ten przez wiele lat był zjawiskiem marginalizowanym
i przemilczanym. Od kilkunastu lat zaczyna przebijać
się do świadomości społecznej problem przemocy
w rodzinie, w tym w szczególności zjawisko krzywdzenia
dzieci. Trudno jest jednoznacznie określić skalę zjawiska.
Ze względu na specyfikę problemu, oszacowanie skali
zjawiska jest zadaniem niezwykle trudnym.
Istota wyżej wymienionych problemów dotyczących
dzieci i młodzieży skłoniła Zespół Obserwatorium
Integracji Społecznej do głębszej refleksji i analizy skali
owych zjawisk na Podlasiu.
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze
wnioski i rekomendacje z badania przeprowadzonego
na populacji uczniów w województwie podlaskim.

Wnioski


ALKOHOLIZM









Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób, które sięgają po alkohol
(22% uczniów szkół podstawowych, 43% gimnazjalistów i 76%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa
podlaskiego spożywało przynajmniej raz w swoim życiu
alkohol).
Obniżanie się wielu inicjacji alkoholowej (coraz młodsze osoby
sięgają po napoje alkoholowe). W województwie podlaskim
średni wiek inicjacji wynosi 12 - 13 lat.
Najwięcej alkoholu spożywają najstarsi respondenci. 38%
uczniów klas ponadgimnazjalnych spożywa obecnie alkohol.
Co 7 gimnazjalista sięga po napoje wysokoprocentowe. Wśród
uczniów podstawówek 6% spożywa obecnie alkohol.
GŁÓWNYM POWODEM SIĘGANIA PO NAPOJE WYSOKOPROCENTOWE PRZEZ MŁODZIEŻ Z TERENU WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO JEST WYOBRAŻENIE, ŻE ALKOHOL
ZAPEWNIA DOBRĄ ZABAWĘ A TAKŻE CHĘĆ PRZYPODOBANIA SIĘ KOLEGOM I KOLEŻANKOM.
Spożywanie alkoholu przez młodzież wynika z łatwego
dostępu do niego. 79% uczniów klas ponadgimnazjalnych,
ponad połowa ankietowanych gimnazjalistów oraz 28%
uczniów szkół podstawowych stwierdza, że dostępność do
alkoholu jest łatwa.
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Rekomendacje









Ograniczenie możliwości zakupu alkoholu przez
młode osoby.
Tworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do
spędzania wolnego czasu bez alkoholu.
Tworzenie i wdrażanie programów promujących
zdrowie adresowanych do dzieci i młodzieży,
rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz
opiekunów.
Wprowadzanie do szkół nowoczesnych programów
edukacyjnych kształtujących postawy i umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia.
Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych z obszaru profilaktyki alkoholowej.
Przeszkolenie
nauczycieli, pracowników
socjalnych, kuratorów sadowych w zakresie
nowoczesnych metod rozwiązywania problemów
alkoholowych.

DZIAŁANIA ROPS

17

18

Wnioski

NARKOMANIA








NIKOTYNIZM

















SIECIOHOLIZM
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Rekomendacje

13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zażywało w swoim
życiu narkotyki. Co 25 uczeń gimnazjum i co 100 uczeń
podstawówki z terenu województwa podlaskiego miał doczynienia z narkotykami.
Średni wiek sięgania po raz pierwszy po narkotyki
w województwie podlaskim to 14-15 lat.
Najczęstsze przyczyny używania narkotyków przez respondentów badania to: ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest,
poczucie, że zażycie narkotyku będzie gwarantowało dobrą
zabawę, myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresów,
napięć i problemów.
Łatwa dostępność do narkotyków: 24% uczniów klas
ponadgimnazjalnych, 13% gimnazjalistów i 10% uczniów
szkół podstawowych sądzi, że dostęp do narkotyków w ich
otoczeniu jest łatwy.



Na terenie Podlasia prawie co trzeci uczeń próbował papierosa
(58% deklarujących palenie pochodzi z miasta).
Liczba palących dziewczyn jest prawie taka sama jak palących
chłopców (49,8% dziewczyn i 50,2% chłopców pali papierosy).
Średni wiek sięgania po papierosa w województwie podlaskim
to 12 - 13 lat.
Palenie papierosów deklaruje 18% ankietowanych szesnastolatków, 6% czternastolatków i 5% dwunastolatków
z województwa podlaskiego.
Najczęstsze przyczyny sięgania po papierosa to: chęć przypodobania się innym, ciekawość, chęć sprawdzenia jak to jest,
żeby poczuć się dorosłym.
77% szesnastolatków, 46% gimnazjalistów i 28% uczniów
szkół podstawowych przyznaje się do tego, że kupienie papierosów nie sprawia im problemu.



98% ankietowanych uczniów VI klas szkoły podstawowej, 98%
uczniów II klas gimnazjum, a także 97% uczniów I klas szkoły
ponadgimnazjalnej posiada w domu komputer.
Większość uczestników badania przyznaje, że rzadko
zwracana jest im uwaga, z powodu zbyt długiego korzystania
z komputera.
Najwięcej szóstoklasistów (35%) korzysta dziennie
z komputera przez około 2 godziny, 5% uczniów tych klas
spędza dziennie przed komputerem do 6 godzin, natomiast
6% powyżej 6 godzin.
Uczniowie VI klas szkół podstawowych najczęściej korzystają
z komputera i Internetu w celu:
- korzystania z gier online
- nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami tj.
gadu-gadu, fora dyskusyjne itp.
Uczniowie II klas gimnazjum najczęściej:
- utrzymują kontakty z innymi osobami przez Internet
- korzystają z gier komputerowych online
- słuchają muzyki i oglądają filmy
Uczniowie I klas ponadgimnazjalnych używają komputera
i Internetu najczęściej do:
- kontaktów z innymi
- słuchania muzyki i oglądania filmów
- pozyskiwania informacji
29,2% szóstoklasistów, 37% gimnazjalistów i 38% uczniów
szkół ponadgimnazjalnych twierdzi, że niemożliwość korzystania z komputera wywoływała u nich sytuacje stresogenne.
79% uczniów szkół podstawowych, 67% gimnazjalistów i 69%
uczniów klas ponadgimnazjalnych deklaruje, że nawiązują
kontakty tylko z osobami znanymi im osobiście. Z badania
wynika, że tylko nieliczne jednostki utrzymują kontakty
z osobami znanymi tylko z sieci.



Podlaski Przegląd Społeczny


















Prowadzenia systematycznych oddziaływań profilaktycznych umożliwiających młodzieży podejmowanie aktywności alternatywnej wobec używania
narkotyków.
Podejmowanie działań ograniczających możliwości handlu narkotykami.
Rozwój profilaktyki rodzinnej i szkolnej. Przekazywanie i upowszechnianie rzetelnych informacji na
temat narkotyków i ich potencjalnej szkodliwości.
Uczenie konstruktywnego odmawiania (zachowania asertywne).
Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży,
dotyczącej konsekwencji używania substancji
narkotyzujących i uwrażliwienie na problem.
Tworzenie i upowszechnianie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli
i rodziców na temat profilaktyki problemów nikotynowych.
Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej
dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego
ryzyka.
Upowszechnianie programów edukacyjnych
zapobiegających paleniu tytoniu przez dzieci
i młodzież. Promowanie zdrowego stylu życia.
Uspołecznienie działań zmierzających do ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu.

Promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci
do bezpiecznego korzystania z komputerów
i Internetu.
Zapoznanie dzieci, rodziców i nauczycieli
z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zwiększenie udziału placówek oświatowych
i rodziców w edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Sieci.
Ograniczanie czasu korzystania z Internetu przez
dzieci i młodzież.
Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z użytkowania
Internetu (np. skutków kontaktów internetowych
czy też osobistych spotkań z osobami nowopoznanymi w Sieci).
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PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I RODZINNA












Najczęściej młodzież doświadcza osobiście zabierania rzeczy
i popychania . Wśród kolegów/koleżanek badani najczęściej
spotykają się z popychaniem oraz szarpaniem.
Najczęściej do przemocy fizycznej dochodzi w szkole.
Do przejawów przemocy psychicznej o największym stopniu
nasilenia należy wyśmiewanie i poniżanie.
Największy odsetek osób dotkniętych przemocą psychiczną
w formie wyśmiewania i poniżania ze strony kolegi/koleżanki
odnotowujemy wśród uczniów klas drugich gimnazjum.
Najwyższy odsetek uczniów spotyka się w domu z przemocą
psychiczną. Przemoc ta występuje w formie zakazu kontaktowania się i zamykania w pomieszczeniu.
Najczęściej uczniowie doświadczają przemocy fizycznej
w domu w formie zabierania i niszczenia rzeczy.
Największy odsetek uczniów ze strony rodziców doświadcza
przemocy w formie bicia i szarpania.

Rekomendacje















STRES






Najczęstszymi źródłami stresu wśród badanej społeczności
są niepowodzenia w nauce i brak akceptacji ze strony rówieśników.
Miejscem, gdzie uczniowie najczęściej przeżywają sytuacje
stresujące jest szkoła.
Najczęściej stosowanymi sposobami i metodami rozładowywania
negatywnych napięć jest utrzymywanie pozytywnych kontaktów
z rówieśnikami i poprawa złych ocen.
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Prowadzenie badań skali zjawiska przemocy (systematyczne diagnozowanie oraz monitorowanie
zjawiska).
Prowadzenie kampanii społecznych i akcji profilaktycznych dotyczących przemocy .
Tworzenie profilaktyki na temat przemocy
zarówno w szkole jak i w rodzinie oraz włączanie
się w ogólnopolskie akcje profilaktyczne.
Podnoszenie kompetencji służb zajmujących
się problematyką przemocy w rodzinie poprzez
szkolenia i kursy doszkalające.
Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych
i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Zachęcanie mediów do rezygnacji z programów
dla dzieci, w których zawarta jest przemoc.
Identyfikowanie ofiar przemocy i udzielanie im
profesjonalnej pomocy.
Tworzenie warunków i alternatywnych form
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w
których znaleźliby ujście agresji.
Promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy występującej wśród dzieci
i młodzieży.
Niwelowanie sytuacji stresujących w szkołach.
Prowadzenie treningów radzenia sobie ze stresem,
zapoznawanie dzieci z metodami opanowania
stresu w różnych sytuacjach.

DZIAŁANIA ROPS

Wnioski
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„Program wsparcia społeczno-zawodowego
dla osób objętych pomocą
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”
Bożena Turycz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

Projekt „Program wsparcia społeczno-zawodowego
dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sokółce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja
integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
Działania projektowe zrealizowane w 2010 roku.
W gminie Sokółka mieszka ok. 26 tys. mieszkańców.
Jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie. Patrząc na problem bezrobocia na jego rozmiar
i skutki, zauważyć należy, że wymaga on długotrwałych
rozwiązań strategicznych. Stanowi on nie tylko problem
jednostki, która boryka się z problemami znalezienia
pracy, ale jest również wyzwaniem dla gminy. Powstawanie różnego rodzaju programów aktywizujących
osoby bezrobotne pokazuje, że takie osoby nie pozostają
samotne ze swoimi problemami, a niniejszy projekt miał
na celu pomoc w odnalezieniu „siebie” na rynku pracy.
Ogólnym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania
wspierające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy
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Cele szczegółowe projektu to:
- minimalizowanie skutków bezrobocia
- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
- pomoc w wychodzenia z izolacji i osamotnienia
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
Uczestnicy projektu stanowili grupę 68 osób korzystających z pomocy społecznej. Brak pracy dla większości
bezrobotnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce
powoduje niską samoocenę i brak wiary we własne
możliwości. Powoduje to również, że bezrobotni uzależniają się od pomocy Ośrodka Pomocy i nie poczynają
starań w poszukiwaniu pracy. Problemy te wskazują na
konieczność objęcia systemem pomocy oraz wsparcia.
Zastosowanie aktywnej integracji zapewni wsparcie
dla osób z trudnościami i problemami zmierzające
do podjęcia przez te osoby pracy. Uczestnicy zostali
podzieleni na dwie grupy:
PIERWSZA GRUPA liczyła 13 osób które kontynuowały udział w projekcie, zaoferowane zostało im
wsparcie w postaci:
1. Terapii psychospołecznej w formie wyjazdowej
i stacjonarnej
2. Indywidualnych spotkań z psychologiem
3. Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje
zawodowe.

DRUGA GRUPA liczyła 55 osób młodych w wieku
15-25 lat i otrzymała wsparcie w postaci:
1. Warsztatu z doradcą zawodowym
2. Warsztatu dziennikarskiego
3. Warsztatu DJ
4. Warsztatu fotograficznego
5. Warsztatu informatycznego
6. Kursu prawa jazdy kat. B
7. Obozu językowego
8. Warsztatu psychologicznego
Jednym z głównych zadań projektowych była
Aktywna Integracja która polegała na wspieraniu
zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój
nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową
i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na
rynku pracy.

Wycieczka do Warszawy

W ramach tego działania I GRUPIE kontynuującej
udział w projekcie zaoferowaliśmy możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa psychologa i doradcy
zawodowego, terapii psychospołecznej w formie wyjazdowej oraz stacjonarnej. Uczestnicy zostali skierowani
na szkolenie specjalistyczne podnoszące ich kwalifi-

Podlaski Przegląd Społeczny

PROJEKTY SYSTEMOWE OPS I PCPR

21

Indywidualne poradnictwo zawodowe

kacje zawodowe. Podczas indywidualnych zajęć doradca
zawodowy stworzył Indywidualny Plan Działania celem
nakierowania każdego z Uczestników na ich ścieżkę
zawodową. Celem indywidualnego poradnictwa
zawodowego było wsparcie aktywnego poszukiwania
pracy. Indywidualne poradnictwo zawodowe odbyło się
w miesiącu kwiecień, maj, czerwiec. Łącznie odbyło się
58,5 godzin doradztwa.
W ramach projektu w grupie 13 osobowej odbyły się
indywidualne spotkania z psychologiem. Każda z osób
w miarę potrzeb mogła skorzystać z porad psychologicznych. Spotkania te odbyły się w miesiącach: marzec,
kwiecień, maj, czerwiec. W ramach indywidualnych
spotkań z psychologiem nastąpiła wstępna diagnoza
psychologiczna uczestnika, psycholog ustalił indywidualny profil i określił indywidualne zainteresowania
uczestników. A także służył pomocą w rozwiązywaniu
codziennych problemów i dylematów.
W ramach aktywnej integracji uczestnicy wzięli
również udział w terapii psychospołecznej w formie
wyjazdowej i stacjonarnej. Zajęcia odbywały się w formie
warsztatów i wykładów motywacyjnych obejmujących
takie zagadnienia jak:
1. Zasady komunikacji interpersonalnej,
2. Trening zachowań asertywnych,
3. Wzmocnienie samooceny i poczucia własnej
wartości,
4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
5. Przezwyciężanie problemów życiowych,
6. Praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu
do pracy zawodowej,
Wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej
i społecznej. Zajęcia wyjazdowe trwały dwa dni i odbyły
się w Centrum Konferencyjno -Bankietowym KNIEJA
w Supraślu. Terapię psychospołeczną na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sokółce przeprowadził Ośrodek
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Kurs Opiekun osób starszych z kursem masażu

Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Forma stacjonarna obejmowała cztery spotkania
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Kurs Opiekun osób starszych z kursem masażu
został zorganizowany w okresie od 5 lipca 2010 roku
do 29 lipca 2010 roku i obejmował 100 godzin zajęć
w tym 51 godzin teorii i 49 godzin praktyki. Wzięło w nim
udział 6 uczestniczek projektu. Celem kursu było przedstawienie specyfiki zawodu opiekuna osób starszych.
Pokazanie podejścia emocjonalnego do osób starszych,
w tym chorych i potrzebujących pomocy. Uczestniczki
dowiedziały się także o profilaktyce leczenia odleżyn,
dietetyce i przygotowaniu posiłków, pierwszej pomocy
przedlekarskiej, oraz podstaw rehabilitacji i aktywizacji.

wykorzystaniu komputera w prowadzeniu
sprzedaży i fakturowaniu,
- poznali tajniki sztuki sprzedaży,
- poznali zasady przedsiębiorczości oraz odbyli
trening interpersonalny
- nabyli umiejętność obsługi kasy fiskalnej
Ostatnim szkoleniem które odbyło się w ramach
projektu w I GRUPIE było to szkolenie Palacz kotłów
wodnych i parowych na paliwa stałe i ciekłe. W kursie
wzięło 2 Uczestników projektu. Program kursu obejmował:
1. Budowę kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami
pomocniczymi,
2. Paliwa,
3. Zasady eksploatacji kotłów wraz z urządzeniami
pomocniczymi,
4. Automatykę i aparaturę pomiarową.

Szkolenie Palacz kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe i ciekłe

Kurs Nowoczesny sprzedawca

W okresie od 19 lipca do 5 sierpnia 2010 roku zorganizowano kurs Nowoczesny sprzedawca. Wzięło w nim
udział 5 Uczestniczek projektu. Kurs trwał 100 godzin
w czasie których uczestnicy nabyli umiejętność w:
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Kurs zakończył się egzaminem po którym uczestnicy
otrzymali świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń wytwarzających,
przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne
urządzenia energetyczne.
Drugiej grupie stanowiącej 55 osób w wieku 15-25
lat w ramach Zadania Aktywna integracja zaoferowaliśmy
następujące wsparcie: Warsztat z doradcą zawodowym,
na którym młodzież nauczyła się sporządzać dokumenty
aplikacyjne, oraz poznała metody aktywnego poszukiwania pracy. Umiejętność ta jest wyjątkowo ważna
w obecnej sytuacji na rynku pracy i znacznie zwiększa
szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
Doradca przedstawił metody jak zaprezentować się na
rozmowie kwalifikacyjnej. Każdy z Uczestników poznał
swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania
i umiejętności. Warsztat z doradcą zawodowym odbył się
w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2010 r.
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Uczestnikom w ramach projektu zaproponowano
również warsztaty z zakresu rozwijania i zdobywania
nowych kompetencji poprzez organizację ich czasu
wolnego. Przeprowadzone zostały następujące warsztaty:
1. Warsztat informatyczny
2. Warsztat fotograficzny
3. Warsztat DJ
4. Warsztat dziennikarski

Warsztaty informatyczne

W warsztacie informatycznym uczestniczyło 15
osób. Warsztat rozpoczął się 28 czerwca a zakończył
7 lipca 2010 r. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się
z takim zagadnieniami jak:
1. Tworzenie grafiki komputerowej,
2. Grafika prezentacyjna,
3. Tworzenie animacji komputerowych,
4. Korzystanie z zasobów internetu.
Warsztat fotograficzny został zorganizowany
w okresie od 12 września do 24 października 2010r.
Zajęcia z grupą 13 Uczestników poprowadził Pan
Aleksander Iwaszkiewicz. Podczas zajęć Uczestnicy
zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:
1. Wykonanie perfekcyjnej fotografii kompozycji
składającej się z przedmiotów ze szkła,
2. Fotografowanie metalu,
3. Fotografia żywności,
4. Zdjęcia na baner reklamowy,
5. Fotografia efektowa, prezentacja źródeł światła
6. Portrety.
Kolejnym warsztatem zorganizowanym w ramach
Aktywnej integracji był warsztat DJ. Zajęcia poprowadził
Pan Rafał Nietupski. Warsztat obejmował praktyczną
naukę obsługi sprzętu wykorzystywanego podczas
profesjonalnych imprez DJ, naukę mixowania oraz
ćwiczenia dykcji przez mikrofon. W warsztacie brało
udział 12 Uczestników projektu.
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Warsztaty fotograficzne

Warsztaty DJ

Ostatnim warsztatem tematycznym przeprowadzonym w ramach projektu był warsztat dziennikarski.
Wzięło w nim udział 15 Uczestników projektu. Tajniki
pracy dziennikarza przedstawiła Pani Lilla Panasewicz.
Plan warsztatu dotyczył takich zagadnień jak:
1. Wywiad jako gatunek literacki,
2. Gatunki informacyjne,
3. Reportaż,
4. Gatunki publicystyczne.
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Udział w projekcie umożliwił udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej. 68 osób podniosło swoje kwalifikacje
zawodowe, nabyło pewność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole co w przyszłości
w ułatwi odnalezieniu „siebie” na rynku pracy.

Kurs prawa jazdy kat. B

W okresie od lipca do września grupa 41 osób brała
udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs obejmował 30
godz. zajęć teoretycznych, oraz 30 godz. praktycznej
nauki jazdy samochodem. Kurs został przeprowadzony
przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „RENOMA” Andrzej
Dariusz Jelski.
Grupa 15 osób w wieku 15-18 lat w okresie od 10
do 24 lipca 2010 r. Przebywała na obozie językowym
w Murzascichle. Obóz miał na celu naukę języka angielskiego, poznanie życia codziennego i kultur krajów
anglojęzycznych.
W ramach Zadania 6 Zadania o charakterze środowiskowym odbyły się dwie wycieczki do Warszawy.
Grupa I uczestniczyła w wyjeździe w dniu 27
września 2010 roku
Grupa II – w dniu 15 listopada 2010 roku.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach
projektu była praca socjalna która polegała na umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia i umiejętności.
Zadanie to polegało na podpisaniu i realizacji 68
kontraktów socjalnych.

Dwudniowe zajęcia wyjazdowe
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce od
1 stycznia 2011 roku kontynuuje realizację projektu.
Projekt skierowany został do grupy 70 osób korzystających z pomocy w wieku 18-55 lat. Działania projektowe
obejmować będą:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
obejmujący takie zagadnienia jak: zasady
komunikacji interpersonalnej, trening zachowań
asertywnych, wzmocnienie samooceny i poczucia
własnej wartości, umiejętność radzenia sobie ze
stresem, przezwyciężenie problemów życiowych,
praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu
do pracy zawodowej i społecznej.
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
3. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
w których weźmie udział 24 osób.
4. Kurs prawa jazdy kat. B w których weźmie udział
46 osób.
5. Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne.
6. Spotkania z prawnikiem.
W miesiącach marzec, kwiecień, maj 2011 roku
odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy. Doradca zawodowy w ramach warsztatu
dokonał przeglądu wykształcenia osób uczestniczących w projekcie, udzielił porad w sporządzeniu
dokumentów aplikacyjnych, pomógł w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawił
informację o możliwości kształcenia. Uczestnicy nabyli
umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego oraz
nabyli umiejętność autoprezentacji.
Od maja 2011 r. grupa 21 osób rozpoczęła udział
w kursie prawa jazdy kat. B, druga grupa 25 osób rozpocznie kurs od lipca 2011 r. Kurs prawa jazdy kat. B umożliwi
uczestnikom zdobycie pracy, ponieważ z dokumentacji
PUP wynika, że duża liczba ofert pracy która wpływa do
PUP wymaga posiadania tego dokumentu.
Pozostałe działania projektowe przewidziane są na
kolejne miesiące. Udział w projekcie umożliwi Uczestnikom podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

„Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” - projekt systemowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
Anna Maria Świderska
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Wycieczka do Olsztyna 2010 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
od 1 marca 2009 roku realizuje projekt systemowy
„Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 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, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2009 roku projekt skierowany był do młodzieży
uczącej się, mieszkającej na terenach wiejskich powiatu
grajewskiego oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo
– wychowawczych. Realizacja projektu miała pomóc
beneficjentom w wejściu w dorosłe życie, a w szczegól-
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ności na rynek pracy i aż 75 osób uzyskało szansę zdobycia
lub podniesienia swoich umiejętności społecznych
i kwalifikacji zawodowych.
Zrealizowano następujące szkolenia: „Asertywność
i kształtowanie wizerunku”, „Efektywne poszukiwanie
pracy”, „Prawo na co dzień”, „Radzenie sobie ze stresem”.
Beneficjenci mieli do wyboru jeden lub dwa kursy
zawodowe.
W ramach projektu uzyskano następujące kwalifikacje: „Księgowość komputerowa z obsługą kasy
fiskalnej”, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym”, „Wizaż i stylizacja”, „Pracownik administracyjno - biurowy”, „Kelner – barman z modułem
językowym”, „Pielęgnacja dłoni i stóp”, „Technolog
robót budowlano – wykończeniowych”, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień na prawo jazdy
kat: B, C, B+E i T.
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Wycieczka do Olsztyna 2010 rok

W drugiej edycji projektu realizowanej od 1 stycznia
do 30 listopada 2010 roku grupa docelową w projekcie
była również młodzież ucząca się, ale tym razem zarówno
z terenów wiejskich jak i miejskich. Rekrutacja była
przeprowadzona poprzez spotkania informacyjne we
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie
grajewskim. Do projektu zostały zakwalifikowane 64
osoby, które uczestniczyły w szkoleniach i zajęciach
warsztatowych, treningach umiejętności społecznych,
kursach zawodowych oraz imprezach integracyjnych
(m.in. wycieczka jednodniowa do Olsztyna ).
Dzięki udziałowi w projekcie zostały zrealizowane
zakładane wcześniej cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności praktycznych (wypełnianie formularzy, pisanie CV, większa
świadomość praw i obowiązków),
- wzmocnienie samooceny i poczucia własnej
wartości,
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze
stresem,
- zdobycie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
Młodzieży uczestniczącej w projekcie została
przekazana praktyczna wiedza z zakresu aktywnych
form poszukiwania pracy, co w przyszłości pozwoli
lepiej zaprezentować się przyszłemu pracodawcy.
Ponadto uzyskane przez beneficjentów umiejętności
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społeczne i zawodowe (warsztaty z psychologiem,
obsługa komputera, prawo jazdy itp.) pozwoliły im stać
się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy, bardziej
pewnymi siebie w kontaktach interpersonalnych oraz
stały się zachętą do pozytywnego myślenia w przyszłości.
Od 1 lutego 2011 roku rozpoczęliśmy trzecią
edycję projektu, który będzie realizowany do
31.12.2011 roku. Po przeprowadzeniu rekrutacji grupę
docelową stanowią osoby niepełnosprawne w wieku
aktywności zawodowej (30 osób) i młodzież ucząca się
z terenu powiatu (30 osób).
Beneficjenci w trakcie projektu skorzystają z następujących form wsparcia:
- treningi umiejętności społecznych (warsztaty
z psychologiem, poszukiwanie pracy itp.)
- kursy zawodowe (prawo jazdy różnych kategorii,
księgowość komputerowa i inne)
- jednodniowa wycieczka edukacyjno –
turystyczna do Warszawy
- punkt konsultacyjny (porady prawne i psychologiczne).
Jesteśmy przekonani, że podobnie tak jak
w pozostałych edycjach, realizacja projektu pozwoli
przygotować uczestników do zmiany w ich życiu, do
zwiększenia usamodzielnienia się i uzyskania wiary we
własne możliwości.
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Ewa Agnieszka Bonarska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Dom pomocy społecznej – czy w takiej placówce jej
mieszkaniec ma możliwość samorealizacji?
Osoba, o której chcę napisać jest tego żywym przykładem.
Sławek Sadowski – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, wyraził
zgodę abym napisała o nim, jego życiu i twórczości.
Sam twierdzi, że dla rodziców był Czymś, z Czym
nie mogli dać sobie rady. Gdy miał 7 lat przywieźli go do
domu pomocy społecznej. Nie chodził, nie mógł mówić.
Miał zdeformowane przykurczami ręce i nogi, żadnej
nadziei na wyleczenie. Opiekunki i pielęgniarki dbały, aby
był nakarmiony, wykąpany. Leżał, godzinami rozmyślając
o domu i rodzinie. Odwiedzała go mama, opowiadała
o rodzinie. Wprawdzie rozumiał wszystko, ale sam mógł
tylko skinąć głową, nie mogąc jej nic powiedzieć.
DLACZEGO JA?
Czy muszę żyć
na tym strasznym świecie
Dlaczego ja ?
Kiedy
zmęczony jestem życiem
Znam jedno miejsce
Piękne jak barwna
tęcza
Gdy jest mi źle
chodzę tam –oglądam
kolorowe drzewa
jesienią
patrzę słońce świeci
wiatr muska mi twarz
Jestem spokojny
Lecz wciąż myślę – dlaczego
Bóg dał mi
taki los
mój brat
nie jest chory
Dlaczego ja ?
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Sławek Sadowski

Sponsorzy, Dyrektor i pracownicy Domu oraz mieszkańcy
zaproszeni przez Sławka Sadowskiego
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Przełom w życiu Sławka nastąpił, gdy po kilkunastu
latach pobytu w domu pomocy społecznej pojawiła się
wychowawczyni. Z nią rozpoczął ciężką i mozolną pracę
poznawania liter, łączenia ich w wyrazy i proste zdania.
Dzięki nieznacznej ruchomości prawej ręki, w której palec
wskazujący nie uległ przykurczowi – łączył plastikowe
literki leżące na stole przymocowanym do wózka,
w wyrazy. Czynność ta zabierała niezmiernie dużo czasu.
Często miewał momenty zwątpienia, bezsilności i braku
wiary we własne siły. Miał ogromne problemy z nauką
nowych wyrazów. Chcąc poprawnie opanować zapis
graficzny danego wyrazu musiał kilkakrotnie ćwiczyć,
aż do skutku. Ciągle myliły mu się litery o podobnym
brzmieniu. Istnym koszmarem były różne zasady pisowni,
których nie potrafił dostatecznie opanować. Kolejnym
etapem nauki był pomysł wychowawczyni – włożyła
mu do zaciśniętej ręki ołówek. Pierwsze litery Sławka
były bardzo duże i zniekształcone. Z biegiem czasu
pismo stawało się coraz bardziej czytelne, mógł pisać
w zeszycie. Po kilku latach wychowawczyni skonstruowała tablicę tekturową z literami, cyframi i dodatkowymi znakami. Wymiary tablicy zostały dostosowane
do możliwości motorycznej jego ręki. Tablica ta była dla
niego ogromnym ułatwieniem i po dziś dzień służy do
porozumiewania się z ludźmi, zawsze ma ją przy sobie.
Sławek nauczył się również pisać na maszynie do pisania,
na której pisze listy do znajomych i swoje bajki.
MARZENIA
Czekałem na Ciebie
nad morzem
ale nie przyszłaś
Stoję na brzegu
mała fala
wypłukuje piasek
spod stóp
patrzę w dal
nie można mieć wszystkiego
nie mogę mieć Ciebie
każdego dnia
W SERCU PADA DESZCZ
W sercu pada deszcz
gdy cię nie ma
widzę cię tylko we śnie
Liczę dni i godziny
W sercu pada deszcz
muszę mieć cię blisko
kocham jak głupi
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Sławek Sadowski z Małgosią Szkiłądź i mieszkanką Domu

GÓRY SERC
Wędrowiec już skończył
Wędrować do całego świata.
Bóg przygotował mu jasną drogę.
Zostawił swoje duże serce
Jak górę serc,
Dobrą dla wszystkich ludzi.
Może wędrowiec święty przygotuje
Ścieżki do góry serc.
(Dla papieża Jana Pawła II
Przez pamięć i szacunek)
Pomimo upływu lat Sławek nadal „chodzi” do
swojej nauczycielki, ale częściej po to, aby porozmawiać,
czasami prosić o poradę. Zdaniem Sławka możliwość
przekazania uczuć, myśli, jest największą potrzebą
psychiczną człowieka. Nie każdy to sobie uświadamia,
bo ta potrzeba dla większości realizuje się samoistnie.
O tym, ile „kosztowało” go zaspokojenie tej potrzeby,
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wie tylko on sam i jego nauczycielka. Dziś może powiedzieć, że jest dumny z siebie i uważa, że fakt, iż może
się dziś komunikować z otaczającym światem jest jego
największym sukcesem, ale nie jedynym.
Dzięki wsparciu finansowemu Państwa Joanny
i Piotra Niesterowiczów w 2010 r. wznowiono druk pierwszego tomiku wierszy Sławka. Swoje wiersze dedykował
„Gosi Szkiłądź, która nauczyła mnie komunikować
się ze światem i sprawiła, że jestem bliżej – ten tomik
poświęcam”.
W druku tomiku wykorzystano także obrazy
malowane przez autora. To kolejny sukces Sławka.
W Domu została zatrudniona nauczycielka plastyki.
Od tego czasu jego świat zaczął nabierać innych barw.
Zapoznał się z magią perspektywy, ze światłocieniem,
zaczął zauważać barwy ciepłe i zimne, o czym nie
miał pojęcia. Olbrzymim problemem było utrzymanie
pędzla. Malował siedząc na specjalnie zrobionym wózku,
z blatem i małą sztalugą. Ręka nie zawsze była posłuszna,
często plamki farby kładła nie w tym miejscu i nie z taką
siłą, jak chciał. Mimowolne poziome ruchy rąk Sławka
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zostały wykorzystane podczas malowania i dlatego
wszystkie prace mają tę wspólną cechę, że składają się
z małych, poziomych, krótkich pociągnięć pędzlem. Już
po roku jego pracy obrazki zaczęły wzbudzać zainteresowanie u osób odwiedzających Dom. Zajęcia plastyczne
pozwoliły mu zapomnieć o tym, co boli, uciec w świat
wyobraźni i marzeń. Pracował, ile tylko starczyło sił. Efekty
były coraz lepsze. Prace Sławka były wystawiane podczas
Regionalnego Przeglądu Zespołów Artystycznych działających przy domach pomocy społecznej w białostockiej
Filharmonii, w Galerii „Abakus” w Warszawie i ZN w Galerii
„Marszand” w Białymstoku.
Wszystko to sprawia, że Sławek ma przekonanie,
że nie jest człowiekiem całkowicie bezużytecznym,
że może coś zrobić i że odniósł sukces na miarę
swoich możliwości. Ciągle jest człowiekiem wymagającym całkowitej opieki i pomocy przy wykonywaniu
nawet najprostszych codziennych czynności, łącznie
z karmieniem i załatwieniem potrzeb fizjologicznych.
Nadal jednak maluje swoje obrazki i myśli o następnych
wystawach prac.
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Standardy kontroli zarządczej w jednostkach
sektora finansów publicznych
Małgorzata Lawda

Zgodnie z art. 69 ust. 3 nowej ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów ogłosił w grudniu 2009 r. standardy kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych. Treść tych standardów
zawiera załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych. Załącznik
ten składa się z dwóch części: wstępu i treści 22 standardów kontroli zarządczej. We wstępie do standardów
kontroli zarządczej, podobnie jak w standardach kontroli
finansowej ogłoszonych w 2006 r. , wskazano cel i charakter standardów oraz międzynarodowe standardy
wykorzystane przy opracowaniu standardów kontroli
zarządczej. Sprecyzowano także poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Cel i charakter standardów. Standardy określają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej
w sektorze finansów publicznych. Niniejsze „Standardy
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”
nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je
traktować jak wskazówki Ministra Finansów dotyczące
zasad budowania systemów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Sektor finansów publicznych
obejmuje organizacje różnej wielkości, wykonujące różnorodne zadania i funkcjonujące w różnych formach,
stąd też standardy zostały sformułowane w sposób jak
najbardziej ogólny i zwięzły. Mają one bowiem służyć
wszystkim. W zamyśle Ministra Finansów standardy mają
być podstawą do tworzenia lub opisywania bardziej
szczegółowych rozwiązań i dokumentów, które poszczególne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego lub ministrowie kierujący
działami administracji rządowej opracują adekwatnie do
własnych potrzeb. Minister wprowadził 22 standardy
kontroli zarządczej ujęte w 5 grupach odpowiadającym podstawowym elementom systemu kontroli: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem,
mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja,
monitorowanie i ocena.
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1. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
Żeby system kontroli działał zgodnie z założeniami musi
funkcjonować w środowisku do tego przystosowanym
organizacyjnie (struktura) oraz merytorycznie i mentalnie (kadra). Standardy dotyczące środowiska wewnętrznego odnoszą się do procedur pisemnych (np. regulamin organizacyjny, zakresy czynności), a także do tzw.
wartości niepisanych, takich jak postawa kierownictwa
i pracowników, etyka pracy, sposób komunikowania się
z petentami i podmiotami zewnętrznymi, wiedz dotyczące celów kontroli zarządczej i jej akceptacja, poziom
kompetencji pracowników.
1/ Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby
zarządzające i pracownicy jednostki powinni być
świadomi wartości etycznych i przestrzegać ich przy
wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład
codziennym postępowaniem i podejmowanymi
decyzjami.
Przykłady: wprowadzenie kodeksu etyki zawodowej,
szkolenia pracowników z zakresu kontroli zarządczej,
wprowadzenie zasad przeciwdziałającym konfliktom interesów, badania opinii petentów dotyczące
poziomu obsługi i poziomu zadowolenia z kontaktów
z pracownikami.
2/ Kompetencje zawodowe. Bardzo ważna sprawą
jest aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali
wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające
skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone
zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego
kandydata na dane stanowisko pracy. Należy dbać
o rozwój kompetencji zawodowych pracowników
jednostki i osób zarządzających.
Przykłady: szkolenia, planowanie szkoleń w sposób
związany z celami jednostki, ocena jakości szkoleń
pozwalająca na podjęcie decyzji o dalszej współpracy
z podmiotami/osobami szkolącymi pozwalająca na

ustalenie wpływu szkolenia na poziom wiedzy i kompetencji pracownika, motywacyjne systemy wynagradzania, odpowiednie procedury naboru nowych
pracowników, systemy okresowej weryfikacji wiedzy
i umiejętności pracowników
3/ Struktura organizacyjna. Każda jednostka
strukturę organizacyjną jednostki powinna mieć
dostosowaną do aktualnych celów i zadań. Zakres
zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek,
poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki
oraz zakres podległości pracowników powinien być
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty
i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności powinien być określony dla
każdego pracownika.
Przykłady: regulamin organizacyjny jednostki, zakresy
czynności, system pozwalający na analizę funkcjonalności i efektywności struktury organizacyjnej
4/ Delegowanie uprawnień. Zakres uprawnień
delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom powinien być szczegółowo określony, być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania
i ryzyka z nimi związanego. Przyjęcie delegowanych
uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.
Przykłady: system upoważnień i pełnomocnictw, rejestrowanie wydanych upoważnień i pełnomocnictw
(system decyzyjny z wykorzystaniem kontrasygnat przy
najistotniejszych decyzjach (co najmniej 2 osoby wymagane do skutecznego podjęcia decyzji).
2. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. Proces ten powinien być dokumentowany.
5/ Misja. Wskazanie celu istnienia jednostki w postaci
krótkiego i syntetycznego opisu misji. Jasne
określenie misji powinno sprzyjać ustaleniu
hierarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem.
Propozycje rozwiązań: wyznaczenie misji stałych
i celów okresowych oraz charakteryzowanie misji jednostki
6/ Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena
ich realizacji. Cele i zadania należy określać jasno
i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie
należy monitorować za pomocą wyznaczonych
mierników. W jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki
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podległe lub nadzorowane. Zaleca się przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając
kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać, aby określając cele i zadania
wskazać także jednostki, komórki organizacyjne
lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich
wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.
Przykłady: system planowania celów i mierników,
system oceny stopnia osiągnięcia założonych mierników,
sprawozdawczość z osiągnięcia założonych celów.
7/ Identyfikacja ryzyka. Przynajmniej raz w roku
należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku jednostki
samorządu terytorialnego należy uwzględnić, że
cele i zadania są realizowane także przez jednostki
podległe lub nadzorowane. W przypadku istotnej
zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka
należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.
Przykłady: przyjęcie systemu identyfikacji ryzyka
(systematyczne narady kierownictwa jednostki, narady
kierowników wszystkich jednostek podległych i nadzorowanych, wydzielenie organizacyjnie komórki odpowiadającej za identyfikację ryzyka, system identyfikacji
oddolnej), rozwiązania pozwalające na wykorzystanie
sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych do identyfikacji
ryzyka (wyniki kontroli, audytów, analizy efektów działań
w poszczególnych obszarach zadań jednostki) mechanizmy dla najważniejszych obszarów działalności określające obowiązki w zakresie ryzyka: identyfikuj – wyznacz
poziom akceptowalny – analizuj – reaguj – monitoruj,
system obejmujący weryfikacje sposobu i efektów pracy
osób niedoświadczonych (np. dokładna weryfikacja 25%
przygotowanych przez nich projektów decyzji), listy kontrolne przy zadaniach wrażliwych jako mechanizm stosowany w odpowiedzi na wysokie ryzyko i przekroczenie
jego stanu akceptowalnego.
8/ Analiza ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka należy
poddać analizie mającej na celu określenie
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka
i możliwych jego skutków. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.
Przykłady: mechanizmy dla najważniejszych obszarów
działalności określające obowiązki w zakresie ryzyka:
identyfikuj – wyznacz poziom akceptowalny – analizuj –
reaguj – monitoruj.
9/ Reakcja na ryzyko. W stosunku do każdego
istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj
reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się,
działanie). Należy określić działania, które należy
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podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do
akceptowanego poziomu.
Przykłady: mechanizmy dla najważniejszych obszarów
działalności określające obowiązki w zakresie ryzyka:
identyfikuj – wyznacz poziom akceptowalny – analizuj
– reaguj – monitoruj, powiązanie audytu z identyfikacją
i analizą ryzyka, wprowadzenie zasad okresowej identyfikacji i analizy ryzyka wszystkich elementów kontroli
zarządczej.
3. MECHANIZMY KONTROLI
Mechanizmy kontroli nie tworzą one jednak zamkniętego katalogu, ponieważ system kontroli zarządczej
powinien być elastyczny i dopasowany do specyficznych
potrzeb jednostki. Należy pamiętać by mechanizm kontroli stanowił odpowiedź na konkretne ryzyko. Warto
również zadbać o to, aby koszty wdrożenia i stosowania
mechanizmów kontroli nie były wyższe niż uzyskane
dzięki nim korzyści.
10/ Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.
Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne,
dokumenty określające zakres obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników
i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja
powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób,
dla których jest niezbędna.
Przykłady: rejestr obowiązujących przepisów wewnętrznych baza danych umożliwiająca pobranie w każdej
chwili każdej procedury wewnętrznej, system umożliwiający trwałe odnotowywanie uwag pracowników
dotyczących procedur, wykorzystywanych przy ich aktualizacji lub zmianach.
11/ Nadzór. Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem
zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej
realizacji.
Przykłady: system wyrywkowej weryfikacji czynności
pracowników nadzorowanych, opracowanie zasad i terminów raportowania i sprawozdawczości o wynikach
pracy w kluczowych obszarach jednostki.
12/ Ciągłość działalności. Należy zapewnić istnienie
mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości
działalności jednostki sektora finansów publicznych
wykorzystując, między innymi, wyniki analizy ryzyka.
Przykłady: wskazanie osób zastępujących każdego
z pracowników w przypadku jego nieobecności, wskazanie osób zastępujących poszczególne osoby z kadry
kierowniczej podczas ich nieobecności, powierzenie
obowiązków, a przede wszystkim uprawnień i pełnomocnictw na okres nieobecności, aby nie paraliżować pracy
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jednostki, plan awaryjny na wypadek przerw w działaniu
systemów informatycznych
13/ Ochrona zasobów. Dostęp do zasobów jednostki
mogą mieć wyłącznie upoważnione osoby. Osobom
zarządzającym i pracownikom należy powierzyć
odpowiedzialność za zapewnienie ochrony
i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki.
Przykłady: powierzenie odpowiedzialności materialnej
za przekazane pracownikom składniki majątkowe, system
ochrony przeciwpożarowej, system zabezpieczenia technicznego pomieszczeń, instrukcja inwentaryzacyjna.
14/ Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące
operacji finansowych i gospodarczych. Powinny
istnieć przynajmniej następujące mechanizmy
kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych: rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych
przez kierownika jednostki lub osoby przez niego
upoważnione, podział kluczowych obowiązków,
weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych
przed i po realizacji.
Przykłady: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
polityka (zasady) rachunkowości obejmująca także zakładowy plan kontroli, instrukcja kasowa, zakresy czynności,
lista podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania
operacji, system upoważnień.
15/ Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. Należy określić mechanizmy służące
zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów
informatycznych.
Przykłady: z uwagi na zróżnicowanie jednostek pod
względem stopnia zaawansowania wdrożonych systemów informatycznych oraz stosowanych systemów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie ze specjalistycznych
opracowań oraz specjalistycznego doradztwa w tym
zakresie, konieczność stosowania systemów i programów komputerowych zawierających aplikacje i rozwiązania zabezpieczające nieautoryzowany dostęp oraz
ograniczające ryzyko utraty danych.
4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć
zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System komunikacji
powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji
wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak
i poziomym. Efektywny system komunikacji powinien
zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także ich
właściwe zrozumienie przez odbiorców.

16/ Bieżąca informacja
17/ Komunikacja wewnętrzna. Osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić,
w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz
rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań.
Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury
organizacyjnej jednostki oraz w obrębie działu
administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego.
Przykłady: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, ścieżki obiegu dokumentów w poszczególnych
obszarach działalności jednostki.
18/ Komunikacja zewnętrzna. Należy zapewnić
efektywny system wymiany ważnych informacji
z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na
osiąganie celów i realizację zadań.
Przykłady: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
5. MONITOROWANIE I OCENA
System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie.
19/ Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
Monitorowanie skuteczności poszczególnych
elementów systemu kontroli zarządczej, umożliwia
bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych
problemów.
Przykłady: bieżące wykonywanie obowiązków kierownictwa w zakresie analizy skarg, wniosków, wyników
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kontroli, audytu, skuteczności procesów, informacji
o problemach pojawiających się w bieżącej działalności
jednostki, wyników procedur kontrolnych (np. inwentaryzacji), danych ze sprawozdań, cykliczne spotkania
z pracownikami.
20/ Samoocena. Warto co najmniej raz w roku dokonać
samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby
zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena
powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od
bieżącej działalności i udokumentowana.
Przykłady: system planowania celów i mierników, listy
kontrolne przy realizacji zadań wrażliwych.
21/ Audyt wewnętrzny. W przypadkach i na warunkach
określonych w ustawie audytor wewnętrzny
prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli
zarządczej.
Przykłady: audytor zatrudniony w jst może przeprowadzić audyt we wszystkich jednostkach organizacyjnych jst na podstawie upoważnienia wydanego przez
wójt (burmistrza, prezydenta) i przewodniczącego
zarządu jst.
22/ Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli
zarządczej. Źródłem uzyskania zapewnienia
o stanie kontroli zarządczej przez kierownika
jednostki powinny być w szczególności wyniki:
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych
audytów i kontroli.
Przykłady: sprawozdanie o funkcjonowaniu planu działalności oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
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Wsparcie działań pracownika socjalnego
w środowisku lokalnym
– działania Gminnych Animatorów Lokalnych
Anna Tomulewicz

Zgodnie ze współczesnym, środowiskowym
podejściem w pracy socjalnej aktywność społeczno-zawodowa podopiecznych i klientów pomocy
społecznej jest najbardziej pożądanym wynikiem
oddziaływań zawodowych.
Przyszłość społeczeństw wiąże się z koniecznością
poszukiwania – w sytuacji stale obecnego bezrobocia –
sposobu na zachowanie i przywracanie indywidualnego
poczucia sprawstwa i spoistości społecznej.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej
działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Problemami społecznym wciąż pozostającym do
lokalnego rozwiązania, z którym borykają się nie tylko
pracownicy socjalni w swoich działaniach zawodowych,
ale który znacząco dotyka lokalne społeczności jest
bezrobocie, niska aktywność grup i osób do zmiany
swojej sytuacji, brak oparcia w instytucjach pozarządowych. W większości gmin naszego województwa
jednymi aktywnymi grupami społecznymi są ochotnicze
straże pożarne i organizacje przy parafiach. Niestety ich
współpraca z samorządem w zakresie rozwoju lokalnego
jest niestety w powijakach.

Tymczasem w myśl pracy socjalnej i celowego,
długofalowego rozwiązywania problemów społecznych
działania powinny być skupione na integracji działalności
rożnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych tak, by zwiększyć ich zdolność do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz
rozwinąć sektor ekonomii społecznej.
Nowa polityka społeczna (nazywana też aktywną)
definiuje równość jako włączenie, a nierówność jako
wykluczenie. W społeczeństwie, gdzie praca ma zasadnicze znaczenie dla samooceny człowieka oraz poziomu
jego życia, dostęp do niej stanowi jeden z głównych
warunków tych szans. Jeżeli chcemy stymulować rozwój
społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów III sektora, to
nie sposób pominąć tego problemu. Bowiem tylko „praca”
jednocześnie umożliwia jednostkom, grupom i społecznościom lokalnym przejęcie kontroli nad własnym życiem,
wspiera rozumienie istniejących w świecie procesów oraz
wzmacnia dążenia do wyeliminowania źródeł społecznej
nierówności i uprzywilejowania. Osoby dzisiaj zdolne
do pracy, w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć się
w sytuacji „społecznie zbędnych”.
Aby ekonomia społeczna mogła się rozwijać,
programy wsparcia muszą reagować na jej potrzeby,
a potrzeby te z kolei powinny być wyrażane przez
osoby, którym przedsiębiorstwa ekonomii społecznej
posłużą w największym stopniu. Kluczową kwestią
jest osadzenie ekonomii społecznej w warunkach
lokalnych, poszerzenia współpracy na szczeblu
lokalnym. Aby współpraca ta była skuteczna, należy ją
wzmocnić poprzez władze na szczeblu regionalnym
i krajowym.

Dobra praktyka
Spółdzielnia gastronomiczno-szkoleniowa OPOKA w gminie KLUCZE ( województwo małopolskie)
Działanie spółdzielni odpowiada na lokalne potrzeby zarówno firm i grup społecznych korzystających z obsługi cateringowej, jak
i kobiet zamieszkujących gminę Klucze. Dzięki szkoleniom uzyskały one kwalifikacje niezbędne do prowadzenia spółdzielni, przestały
być osobami biernymi na rynku pracy.
Pracownicy spółdzielni przygotowują i rozwożą na terenie gminy Klucze gorące posiłki obiadowe dla ponad 300 osób, które są klientami OPS. Obecnie w spółdzielni zatrudnione są osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne.
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Podmioty ekonomii społecznej należą zatem
do jednej z dwóch kategorii, zależnie od tego, czy są
podmiotami zorientowanymi rynkowo, czy integracyjnymi (należącymi do integracyjnej ekonomii
społecznej). Integracyjna ekonomia społeczna stanowi
zarówno część szerzej postrzeganej polityki społecznej
promującej na rynku pracy interesy grup szczególnie
problematycznych, np. niepełnosprawnych, jak i organizacje posiadające szczególny potencjał integracyjny. Ich
celem jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na lokalnym rynku pracy poprzez podejmowanie przez nich szkoleń oraz inne odpowiednie
działania zmierzające do osiągnięcia tego celu na
szczeblu lokalnym.
Typowymi przykładami integracyjnych organizacji
ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne lub centra
integracji społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne mogą
wytwarzać zarówno towary, jak i usługi.
Samorządy lokalne posiadają własne instrumenty
wspierania ekonomii społecznej. Mogą świadczyć
wsparcie w naturze, np. dostęp do sprzętu lub nieruchomości na warunkach preferencyjnych. Zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
samorządy lokalne mogą również oferować wsparcie
finansowe NGO i spółdzielniom socjalnym. Ta pomoc
finansowa rozdzielana jest w lokalnym konkursie realizowanym z inicjatywy samorządu lokalnego lub na
wniosek NGO.
Wspólnotowe przesłanie ekonomii społecznej,
opisywanej również jako „lokalna ekonomia solidarności” lub „ekonomia wzmacniająca więzi społeczne”,
jest bliskie pracy socjalnej będącej moderatorem
i pośrednikiem między systemem politycznym, sferą
pomocową, innymi podmiotami ekonomicznymi czy
kulturowymi oraz jednostkowymi, grupowymi, środowiskowymi członkami społeczeństwa.
W ramach działań systemowych projektu ROPS
w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy” od
tego roku wzmacniany jest obszar działań lokalnych
grup i organizacji społecznych w zakresie ekonomii
społecznej. W tym celu od marca do maja 2011 zorganizowane zostało seminarium wymiany doświadczeń
pomiędzy podmiotami publicznymi, a pozarządowymi
z terenu województwa podlaskiego; powołano Zespół
Ekspertów do opracowania Wieloletniego Planu na rzecz
Ekonomii Społecznej oraz przygotowano warsztaty dla
gminnych liderów.
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Zostały one skonstruowane w oparciu o potrzeby
organizacji (szczególnie młodych, uruchomionych
w ciągu ostatnich 3 lat na poziomie lokalnym) w wypełnianiu swoich codziennych działań. Najpoważniejsze
problemy, z jakimi się zetknęli w swoich działaniach, były
następujące:
- brak funduszy do nabycia nowego sprzętu
niezbędnego dla działań NGO (73%);
- brak wolontariuszy (56%);
- zbyt skomplikowane formalności ubiegania się
o dotację z UE (53,7%);
- obszerna biurokracja w administracji publicznej
(51,5%);
- niejasne zasady współpracy między NGO
a administracją publiczną (37,7%); oraz
- wypalenie zawodowe wśród liderów (33,7%).
Warsztaty Gminnych Liderów Lokalnych to
działanie, które polega na zgromadzeniu ludzi
ze społeczności lokalnej, aby wspólnie pracowali
nad twórczymi rozwiązaniami lokalnych
problemów gospodarczych. Mają one pomóc
liderom lokalnym i zainteresowanym mieszkańcom w przeprowadzeniu analizy i oceny
posiadanych zasobów, wypracowaniu propozycji
projektów gospodarczych, które po wdrożeniu
przyczynią się do rozwoju ekonomicznego tej
społeczności lokalnej.

Liderzy lokalnych ośrodków, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zostają zaproszeni do
udziału w cyklu warsztatów roboczych.
Celem roboczych warsztatów jest pomoc organizacjom/grupom i liderom lokalnym w:
 ocenie ich położenia, warunków gospodarczych
i ich potrzeb,
 powstaniu koncepcji projektów gospodarczych dla
danej społeczności lokalnej,
 wybraniu najlepszych projektów do dalszego
opracowania wniosków grantowych wg kryteriów
i zasad różnych grantodawców w celu pozyskania
środków finansowych na ich wdrażanie
 poznanie dobrych praktyk z obszaru ekonomii
społecznej z terenu kraju i województwa.
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Etapy odkrywania okazji gospodarczych w społeczności (Materiał wykorzystany z publikacji Instytutu
Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, Podręcznika LOG):
Analiza czynnikowa
składników gospodarczych
w społeczności lokalnej

Analiza 4 Zasad
Ożywienia Gospodarczego
w społeczności lokalnej

I. Przeanalizowanie jak każdy
czynnik rzutuje na warunki
gospodarcze społeczności
lokalnej

I. Przeanalizowanie jak każda
z 4 Zasad Ożywienia Gospodarczego wpływa na warunki
gospodarcze społeczności
lokalnej:

1. Dostęp do kapitału

1. Uszczelnienie przecieków

2. Środowisko gospodarcze

2. Wsparcie
istniejących
lokalnych firm

3. Infrastruktura
4. Zasoby ludzkie

3. Zachęcanie do tworzenia
nowych firm

5. Jakość życia mieszkańców.
II. Określenie, co jest potrzebne,
aby poradzić sobie z warunkami
gospodarczymi społeczności
lokalnej.

4. Rekrutowanie (z zewnątrz)
nowych kompatybilnych
firm (firm o pożądanym
profilu dla społeczności)
II. Określenie, co jest potrzebne,
aby poradzić sobie z warunkami
gospodarczymi społeczności
lokalnej.

Tworzenie propozycji projektów
gospodarczych, które pobudzą
rozwój gospodarczy
w społeczności lokalnej
1. Podsumowanie warunków
gospodarczych społeczności
lokalnej i wypracowanie wizji
społeczności
2. Tworzenie propozycji projektów
gospodarczych
służących
lokalnemu ożywieniu gospodarczemu tego środowiska
3. Analiza każdej propozycji
projektu gospodarczego według
4 Zasad Ożywienia Gospodarczego
4. Określenie jak każdy projekt
pomaga poprawić warunki
gospodarcze oraz wskazanie
beneficjentów projektu
5. Arkusz rankingu wszystkich
propozycji projektów gospodarczych
6. Wybór najlepszych projektów
gospodarczych do dalszego
opracowywania

Kolejnym etapem jest wdrożenie najlepszego
projektu na rzecz rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej przy pomocy środków własnych
i środków pozyskanych z innych – dostępnych źródeł
finansowania.
Mamy nadzieję, że dzięki tym inicjatywom,
przy wsparciu trenera prowadzącego GAL wzrośnie
aktywność i sprawstwo grup oraz organizacji. Zaś
liderzy staną się partnerami pracowników socjalnych
w ośrodkach pomocy społecznej w realizacji zadań na
rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, aktywności
i integracji społecznej.
Troska o „przestrzeń społeczną” rozumiana
jako pewna wartość dla jej mieszkańców, u których
występuje poczucie przynależności, „spójni”, solidarności, wspólnego celowego działania jest dostrzegana
i wspierana właśnie przez warsztaty GAL w terenie.
Mamy nadzieję, ze wzmocnienie i edukacja liderów
przyczyni się do rozwoju społecznego, uruchomienia
nowych projektów wspierających lokalny rynek pracy.
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Ekonomia społeczna oznacza działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego prowadzoną
przez organizacje, na jaką składają się szeroko rozumiane
stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, w których
dominuje prymat celów indywidualnych i społecznych
nad kapitałem. Ich celem jest zaspokajanie tych potrzeb,
które nie mogą zostać zaspokojone przez sektor przedsiębiorstw wolnego rynku oraz instytucje administracji
publicznej. Owe potrzeby to spójność społeczna (zawierająca tworzenie miejsc pracy, stymulowanie przedsiębiorczości, utrzymywanie stabilności rynków) oraz te
związane z koncepcją społeczeństwa uczestniczącego,
demokratycznego i opartego na solidarności społecznej.
Podejście to bliskie pracownikom socjalnym oraz
instytucji pomocy społecznej stało się wyznacznikiem
planowych działań Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Bądź
Aktywny, Bądź Najlepszy” na rok 2011.
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