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Drodzy Czytelnicy!
Oddając w Wasze ręce kolejne wydanie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”
zachęcam do zapoznania się z ważnymi dla naszego środowiska sprawami. Bieżący
numer kwartalnika poświęcony został podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć
w realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na łamach pisma poruszony został bardzo ważny problem społeczny jakim jest
bezdomność. Możecie Państwo zapoznać się również z projektami systemowymi realizowanymi w sąsiednich instytucjach pomocy społecznej w województwie podlaskim.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzę Państwu zasłużonego,
wspaniałego wypoczynku urlopowego przy słonecznej pogodzie.

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
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Projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr
instytucji pomocy społecznej”
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2012 r.
w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” zrealizowano 4 szkolenia jednodniowe, 24 szkolenia dwudniowe, wizyty studyjne oraz kursy specjalistyczne.

Działania realizowane w ramach zadania Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów wybieranych na podstawie składanych ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe zamieszczane na podstronie internetowej www.projekt.
rops-bialystok.pl. Szkolenia, warsztaty i kursy organizowane były w Hotelu 3Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.

Szkolenia, które zostały zrealizowane w okresie kwiecień – czerwiec 2012 r.:
Data

Temat szkolenia

Trener

24-25.04.2012

„Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus Iwona Urbańska

27.04.2012

„Ochrona danych osobowych”

Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja, Michał
Geilke

10-11.05.2012

„Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia
Izabela Anna Mikołajewska

14.05.2012

„Ustawa o wspieraniu rodzin
i systemie pieczy zastępczej”

Barbara Kunysz-Syrytczyk

15.05.2012

„Ustawa o wspieraniu rodzin
i systemie pieczy zastępczej”

Barbara Kunysz-Syrytczyk

17-18.05.2012

„Praca z rodziną metodą genogramu”

Izabela Owczaruk

17-18.05.2012

„Usługi rynku pracy a praca socjalna”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

23-24.05.2012

„Usługi rynku pracy a praca socjalna”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

24-25.05.2012

„Praca z rodziną metodą genogramu”

Izabela Owczaruk
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Data

Temat szkolenia

Trener

28-29.05.2012

„Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus, Iwona Urbańska

28-29.05.2012

„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Gabinet Psychologiczny „KATHARSIS”,
Roman Szmyd

30-31.05.2012

„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Gabinet Psychologiczny „KATHARSIS”,
Roman Szmyd

30-31.05.2012

„Metody pracy z mieszkańcami dps”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus, Iwona Urbańska

04-05.06.2012

„Metody pracy z wychowankiem placówki”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus, Iwona Urbańska

04-05.06.2012

„Usługi rynku pracy a praca socjalna”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

14-15.06.2012

„Praca z dzieckiem i osobą agresywną”

EDU- WAY Szkolenia Doradztwo Terapia
Izabela Anna Mikołajewska

14-15.06.2012

„Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”

Izabela Owczaruk

18-19.06.2012

„Zawieranie kontraktów socjalnych”

Marek Święs

18-19.06.2012

„Sposoby negocjacji i radzenia sobie
z psychomanipulacją”

CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu,
Piotr Sajewicz

18-19.06.2012

„Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia
aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

20-21.06.2012

„Zawieranie kontraktów socjalnych”

Marek Święs

20-21.06.2012

„Sposoby negocjacji i radzenia sobie
z psychomanipulacją”

CHARYZMA Grupa Trenerów Biznesu,
Piotr Sajewicz

21-22.06.2012

„Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”

Izabela Owczaruk

25-26.06.2012

„Praca z rodzicami dzieci przebywających
w placówce opiekuńczo-wychowawczej”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus, Iwona Urbańska

25-26.06.2012

„Prawa mieszkańców i pracowników dps”

Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji,
Grzegorz Baranowski

27-28.06.2012

„Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce
opiekuńczo-wychowawczej”

Psychologiczne Centrum Szkoleniowo
-Terapeutyczne Acceptus, Iwona Urbańska

28-29.06.2012

„Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia
aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich spółka zo.o.,
Igor Mertyn

29.06.2012

„Znowelizowane prawo pracy”

Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych,
Katrzyna Golik
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•

Kurs - Trening zastępowania agresji

Oprócz ww. szkoleń w ramach zadania zrealizowany został kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji I stopnia”. Kurs został przeprowadzony dla dwóch grup przez certyfikowanych trenerów
z firmy EDU-WAY Izabela Mikołajewska. Program kursu
obejmował m.in. następujące zagadnienia: czynniki
wywołujące zachowania przemocowe i agresywne,
umiejętności prospołeczne, kontrola emocji, gniewu, wnioskowanie moralne, przeniesienie aspektów
teoretycznych na płaszczyznę zawodową, praca nad
własnymi ograniczeniami. Kurs ukończyło 30 osób.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat zawierający informacje o kursie, temacie kursu oraz wymiarze godzin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trenera Treningu Zastępowania Agresji na podstawowym poziomie.
W trakcie realizacji jest jeszcze pięć kursów specjalistycznych: „Mediacje rodzinne”, „Praca ze sprawcami
przemocy dla pracowników powiatowych centrów
pomocy rodzinie”, „Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”, „Superwizje dla
pracowników domów pomocy społecznej” oraz „Superwizje dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie”.
W ramach cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych zrealizowano:
• pięć jednodniowych warsztatów „Praca z przypadkiem” w dniach 11.06, 12.06, 13.06, 14.06,
15.06.2012 r. Odbiorcami działania byli przedstawiciele LZI z województwa podlaskiego. Warsztaty
prowadził Pan Roman Szmyd. Głównym ich celem
było wypracowanie efektywnej komunikacji zespołowej oraz metod pracy członków zespołów in-
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terdyscyplinarnych adekwatnych do problemu.
Warsztaty służyły wypracowaniu zasad współdziałania instytucji w zakresie tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym poprzez funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz realizację
procedury „Niebieskie Karty”.
dwa dwudniowe warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie – w ramach
procedury NK” w dniach 21-22.05.2012 r. oraz 2122.06.2012 r. Odbiorcami działania byli członkowie
Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z woj. podlaskiego. Warsztaty prowadziła Pani Krystyna Wysocka. Celem
warsztatów było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy
w rodzinie - w ramach procedury„Niebieskie Karty”.

W trakcie zaplanowanych działań uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie,
zakwaterowanie i przy okazji działań wyjazdowych –
transport zbiorowy.
W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń
odbyły się:
• wizyta studyjna w woj. małopolskim: „Model duński w domu pomocy społecznej – nowa jakość pracy” – 17-20.04.2012 r.
• wizyta studyjna w woj. pomorskim: „Prezentacja
dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny
i opieki nad dzieckiem” – 15-18.05.2012 r.
• wizyta studyjna w woj. zachodniopomorskim:
„Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie” – 18-22.06.2012 r.
• drugie spotkanie Rady PWD - 22.06.2012 r. poświęcone omówieniu wypracowanych części Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej
w Województwie Podlaskim na lata 2013 - 2020.
Relacja z wizyty studyjnej:
„Model duński w domu pomocy społecznej
– nowa jakość pracy”
Wizyta odbyła się w dniach 17-20 kwietnia 2012 r.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele domów pomocy
społecznej z terenu woj. podlaskiego. Głównym celem
wizyty było poznanie i promowanie dobrych praktyk
z zakresu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym intelektualnie, jak również zdobycie wiedzy na
temat nowych metod pracy i właściwych postaw, służących poprawie jakości życia mieszkańców domu po-
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Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili:
• Dom Pomocy Społecznej w Bochni, który realizował ww. projekt. Dom posiada dwa profile, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz
osób przewlekle psychicznie chorych. Podczas
pobytu w domu uczestnicy wizyty poznali metody
pracy z mieszkańcami w oparciu o wytyczone
cele i plany działania, mieli możliwość zwiedzenia
domu oraz spotkania i dyskusji z pracownikami.
Następnie odbyły się warsztaty przeprowadzone
przez Panią Ewę Solecką – Florek – koordynatora
projektu na temat duńskiego modelu w domu pomocy społecznej. W trakcie warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia: dlaczego warto
pracować w oparciu o cele i plany działania?; wartość zarządzania w oparciu o hierarchię potrzeb
Maslowa, 4 płaszczyzny prac; zarządzanie i motywacja w pracy w domu pomocy społecznej; wizja,
cel, plan działania – po co nam to?; wypracowanie
i prezentacja wizji domów.
• Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.
Dom przeznaczony jest dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowymi metodami pracy
z podopiecznymi domu, w tym w zakresie terapii
zajęciowej, rehabilitacji oraz terapii pedagogicznej
i logopedycznej. Pracownicy domu zaprezentowali
również system komunikacji między pracownikami i kadrą zarządzającą stworzony w trakcie
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mocy społecznej.
Uczestnicy zapoznali się z projektem „Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model
duński”, realizowanym na terenie województwa małopolskiego. Projekt realizowany był w trzech etapach.
W każdym z etapów brały udział inne domy pomocy
społecznej. Głównym celem projektu była poprawa
jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej zatrudnionych
w placówkach opieki stacjonarnej. Projekt miał charakter procesu edukacyjnego, w czasie którego pracownicy domów pomocy społecznej zapoznali się z nowymi
metodami pracy i właściwymi postawami wobec osób
niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami, efektem
reorganizacji placówek w oparciu o model duński miało być „przejście”: od pacjenta do mieszkańca; od grupy do indywidualności; od instytucji do mieszkań.

Wizyta studyjna Model duński w domu pomocy społecznej 17-20.04.2012 r.
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Wizyta studyjna Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem 15-18.05.2012 r.

•

realizacji projektu, a także wypracowaną strukturę
organizacyjną placówki pozwalającą na lepszą
organizację pracy. Uczestnicy wizyty mieli ponadto możliwość obejrzenia występu tanecznego podopiecznych i obejrzenia budowy nowego
skrzydła domu.
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, w którym
przebywają osoby przewlekle psychicznie chore.
Podczas wizyty zaprezentowany został przebieg
projektu reorganizacji domu w oparciu o model
duński oraz przeprowadzono panel dyskusyjny
z pracownikami domu.

Relacja z wizyty studyjnej:
„Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”
Wizyta odbyła się w dniach 15-18 maja 2012 r.
Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie
oraz wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu woj. podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było zdobycie wiedzy
na temat programów oraz projektów realizowanych
na rzecz dziecka i rodziny m. in. w zakresie asystentury
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rodzinnej, rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
jak także opieki instytucjonalnej.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Podczas spotkania pracownicy MOPR -u zaprezentowali programy realizowane na rzecz dziecka i rodziny m. in. w zakresie asystentury rodzinnej oraz
organizacji pieczy zastępczej.
• Gdańskie Domy dla Dzieci. Uczestnicy zapoznali
się z procesem reformy opieki instytucjonalnej
na terenie Gdańska oraz poznali metody pracy
opiekuńczo – wychowawczej, prowadzonej w palcówkach typu socjalizacyjnego.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Podczas spotkania zaprezentowane zostały rozwiązania MOPS w Gdyni w zakresie realizacji zadań, które nakłada ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Pracownicy MOPS przedstawili
także trójstopniowy podział pracy socjalnej, opierający się na pracy socjalnej regularnej, pogłębionej
i intensywnej, wypracowany w trakcie realizacji
projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”.

•

•

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego w Gdyni. W skład Zespołu Placówek wchodzi
Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz
Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny dla Dzieci
i Rodzin z FAS.
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Fundacja powstała w 2007 roku i od początku była dynamicznie rozwijającą się organizacją, działającą
w różnych obszarach pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie wspierania dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwoju
lokalnego. Jednym z głównych kierunków działań
Fundacji jest prowadzenie Domów dla Dzieci.

Wizyta studyjna Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania
rodziny i opieki nad dzieckiem 15-18.05.2012 r.
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Relacja z wizyty studyjnej:
„Metody pracy socjalnej realizowane
w partnerstwie”
Wizyta odbyła się w dniach 18-22 czerwca 2012 r.
Uczestnikami działania była kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego.
Celem wizyty studyjnej było poznanie metod pracy socjalnej realizowanych w partnerstwie. W trakcie
wizyty uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami
w zakresie realizacji projektów partnerskich pomiędzy
powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi urzędami
pracy w obszarze aktywnej integracji i kompleksowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

Wizyta studyjna Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie
18-22.06.2012 r.
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Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, gdzie zaprezentowany został model współpracy partnerskiej realizowany w ramach projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie oraz powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 7.1 PO KL na terenie województwa zachodniopomorskiego.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.
Uczestnicy zapoznali się z metodami pracy socjalnej realizowanej w partnerstwie na przykładzie
projektu systemowego „Pobudka – obudź swój
potencjał”. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych
i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej
z terenu powiatu polickiego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy.
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały
działania na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych
w ramach cyklu „Partnerstwo w czterech krokach”,
którego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli instytucji pomocy społecznej
oraz organizacji pozarządowych w zakresie budowy i funkcjonowania partnerstw lokalnych.
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku, gdzie przedstawione zostały działania partnerskie Ośrodka
Pomocy Społecznej w zakresie pracy socjalnej i aktywnej integracji.
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.
Uczestnikom zaprezentowano działania centrum
realizowane w ramach partnerskiego projektu
systemowego „Pomóż sobie – od bierności do aktywności”. Projekt realizowany jest w partnerstwie
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łobzie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Resku, Węgorzynie, Dobrej i Radowie Małym.
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się
z metodami pracy socjalnej wykorzystującej instrumenty aktywnej integracji na rzecz wsparcia
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
realizowanej w ramach projektu partnerskiego
„Pomocna Dłoń Plus. Miejscem realizacji projektu jest powiat koszaliński, obejmujący trzy gminy
miejsko – wiejskie: Bobolice, Polanów, Sianów oraz
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Wizyta studyjna Metody pracy socjalnej realizowane w partnerstwie
18-22.06.2012 r.

•

pięć gmin wiejskich Będzino, Biesiekierz, Mianowo, Mielno, Świeszyno.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.
Uczestnikom zaprezentowano działalność ośrodka oraz przedstawiono dobre praktyki w zakresie
współpracy z innymi instytucjami pomocy społecznej. Pracownicy MOPS-u opowiedzieli o doświadczeniach w realizacji partnerskiego projektu
„Pomocna Dłoń Plus” z perspektywy Partnera.

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Bialymstoku pragną serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom za zaangażowanie i pomoc w realizacji
wizyt studyjnych.
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W ramach zadania Badania i analizy w okresie
od czerwca do końca września 2012 r. przeprowadzone zostaną dwa badania przez zewnętrzne firmy:
1. „Programy Aktywności Lokalnej - skala ich
wdrażania na terenie woj. podlaskiego”
Cele badania:
• realizacja PAL w gminach i powiatach: uzyskanie informacji na temat ilości oraz rodzaju realizowanych w woj. podlaskim programów aktywności lokalnych (PAL), scharakteryzowanie
i porównanie PAL, opisanie adresatów, celu, zakresu i metod realizacji programu, czasu trwania oraz sposobu finansowania, przygotowanie wykazu, obejmującego dane podmiotów
realizujących PAL wraz z podaniem charakterystyki PAL, okresu realizacji, ocena stanu realizacji PAL i jego wpływu na otoczenie, ocena
skuteczności PAL na terenie woj. podlaskiego,
określenie podmiotów zaangażowanych w realizację PAL, ich zasad współpracy, partnerstw,
określenie spójności PAL z aktualną strategią rozwiązywania problemów społecznych,
identyfikacja problemów i kluczowych barier,
które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację PAL w województwie podlaskim.
• identyfikacja innych (niż PAL) programów
społecznych realizowanych w woj. podlaskim,
których celem jest rozwiązywanie problemów
społecznych: uzyskanie informacji na temat
przyczyn nie realizowania PAL przez podmioty, identyfikacja potrzeb w zakresie usług
społecznych i kierunków rozwoju PAL w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. podlaskim, przygotowanie
wykazu, obejmującego dane podmiotów realizujących programy społeczne wraz z po-
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W ramach projektu kontynuowane jest Specjalistyczne doradztwo dla ops i pcpr w trzech zakresach
dotyczacych:
• zadań realizowanych przez instytucje pomocy
społecznej wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej,
• aktywnej integracji oraz opracowania i uaktualniania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,
• doradztwa dla pracowników ROPS.
Od kwietnia do maja łącznie zrealizowano 302,75 godzin doradztwa w w/w zakresach. Więcej o zrealizowanym doradztwie na stronie 17.
Szkolenie Praca z dzieckiem i osobą agresywną

I spotkanie Zespołu Ekspertów ds. opracowania wieloletniego planu
rozwoju ekonomii społecznej

Szkolenie Usługi rynku pracy a praca socjalna

Projekt systemowY ROPS
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Szkolenie Metody pracy z wychowankiem placówki

Warsztaty Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie
- w ramach procedury NK

Warsztaty Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem
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daniem ich charakterystyki, okresu realizacji.
Badanie będzie realizowane przez firmę
EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska.
2. „Aktywna integracja jako narzędzie w pomocy
społecznej”
Cele badania:
• uzyskanie informacji na temat podmiotów
wdrażających aktywną integrację na poziomie
gmin i powiatów; z uwzględnieniem okresu
realizacji tychże działań; uzyskanie informacji o partnerstwach i współpracy podmiotów
przy wdrażaniu aktywnej integracji; przygotowanie wykazu, obejmującego dane podmiotów wraz z charakterystyką współpracy/partnerstw, podziałem zadań; uzyskanie informacji
na temat grup odbiorców/uczestników aktywnej integracji w woj. podlaskim oraz ilości
osób korzystających z aktywizacji; określenie
różnorodności oddziaływań aktywizacyjnych
– technik i narzędzi, w tym stosowanych najczęściej przez instytucje; uzyskanie informacji
od przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz
uczestników aktywnej integracji dotyczących
oczekiwań i skuteczności stosowanych technik i narzędzi; uzyskanie informacji na temat
realizatorów aktywnej integracji w tym ich
stanowisk i kwalifikacji, źródeł pozyskiwania
wiedzy o aktywnej integracji;
• określenie spójności działań aktywnej integracji z aktualnymi zadaniami strategii rozwiązywania problemów społecznych; wpływu przeprowadzonych działań w ramach aktywnej
integracji na środowisko lokalne; określenie
czynników wpływających na wdrażanie aktywnej integracji w regionie; identyfikacja problemów i kluczowych barier utrudniających
wdrażanie aktywnej integracji w regionie;
identyfikacja potrzeb i metod wsparcia podmiotów i realizatorów wdrażających aktywną
integrację w regionie; identyfikacja kierunków
rozwoju aktywnej integracji w województwie
podlaskim. Badanie będzie realizowane przez
firmę General Projekt sp. z o.o. z Olsztyna.
Zadanie Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i promowanie jej idei na terenie woj.
podlaskiego.
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Do 31 grudnia 2012 roku planujemy zakończyć
prace nad „Wieloletnim Planem Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 20132020”. W dniu 9 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów ds. opracowania „Wieloletniego Planu
Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podczas którego zanalizowana i uaktualniona została część diagnostyczna,
jak także zaakceptowana część dotycząca obszarów
strategicznych. W trakcie spotkania ustalono sposób
konsultacji i promocji Planu oraz harmonogram spotkań Zespołu Ekspertów na rok 2012. Spotkanie prowadził Pan Tomasz Schimanek, polityk społeczny, ekspert
w dziedzinie ekonomii społecznej i doradca w projekcie
„Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Kurs - Mediacje rodzinne

Dalszy przebieg prac nad Planem wygląda następująco:
• maj - sierpień 2012 r.: opracowanie Planu w części Diagnoza oraz Cele, Priorytety i Kierunki Interwencji, przygotowanie propozycji wskaźników
i propozycji finansowej, przygotowanie propozycji
systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji realizacji Planu,
• sierpień/wrzesień 2012 r.: II spotkanie Zespołu
Ekspertów. Cel spotkania: określenie wskaźników
i podziału finansów, określenie systemu wdrażania
i monitorowania realizacji Planu,
• wrzesień - październik 2012 r.: konsultacje Planu,
• październik 2012 r.: III spotkanie Zespołu Ekspertów. Cel spotkania: omówienie uwag zgłoszonych
w konsultacjach, określenie ostatecznego kształtu
Planu.
• koniec października 2012 r.: przedłożenie Planu do
akceptacji Zarządu Województwa,
• listopad/grudzień 2012 r.: przyjęcie Planu przez
Zarząd Województwa.
W ramach zadania zostaną zorganizowane dla Przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników
samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego jednodniowe warsztaty z ekonomii społecznej:
1. „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”.
Celem warsztatu jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy w zakresie podstaw ekonomii społecznej. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące
zagadnienia: definicja i historia ekonomii społecznej, miejsce przedsiębiorstw ekonomii społecznej w gospodarce i społeczeństwie, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej jako partner dla
sektora publicznego.

Podlaski Przegląd Społeczny

Kurs - Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych
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Warsztaty odbędą się dla dwóch grup w terminach: 09.07.2012 r.; 12.07.2012 r.
2. „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”.
Celem warsztatu jest zdobycie lub pogłębienie
wiedzy w zakresie aspektów prawnych związanych z ekonomią społeczną, organizacjami pozarządowymi i rynkiem pracy. Podczas warsztatów
zostaną omówione podstawowe akty prawne,
ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz szanse i zagrożenia pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
Warsztaty odbędą się dla dwóch grup w terminach: 30.07.2012 r.; 31.07.2012 r.
3. „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie,
funkcjonowanie i dobre praktyki”.
Celem warsztatu jest zdobycie lub pogłębienie
wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Główne zagadnienia warsztatu obejmować będą zasady tworzenia
podmiotów ekonomii społecznej, funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, zagrożenia
i warunki konieczne do tworzenia skutecznych,
trwałych i samodzielnych podmiotów ekonomii
społecznej, prezentację dobrych praktyk.
Warsztaty odbędą się dla dwóch grup w terminach: 20.08.2012 r.; 21.08.2012 r.
4. „Biznesplan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”.
Celem warsztatu jest zdobycie lub pogłębienie
wiedzy w zakresie tworzenia i oceny biznes planu
w ekonomii społecznej. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia: badanie
potencjału organizacji pozarządowych, określenie
obszarów działalności pod kątem potencjału osób
i regionu, analiza potrzeb klientów – poszukiwanie
pomysłów na biznes w sektorze ekonomii społecznej, plan marketingowy, finansowy i administracyjny, podstawy tworzenia biznes planu.
Warsztaty odbędą się dla dwóch grup w terminach: 17.09.2012 r.; 18.09.2012 r.
W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej
ekonomii społecznej w dniu 28 czerwca 2012 r. w prasie
lokalnej ukazał się artykuł sponsorowany nt.: „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim narzędziem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” napisany
przez Panią Małgorzatę Bobryk – koordynatora projektu w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku. Artykuł dostępny jest również na stro-

Podlaski Przegląd Społeczny

nie projektu www.projekt.rops-bialystok.pl. W ramach kampanii upowszechniającej ekonomię społeczną w regionie przygotowujemy spoty, które będziecie
mogli Państwo oglądać w telewizji w miesiącu wrześniu. Przygotowywany jest także portal dot. ekonomii
społecznej, na którym zamieszczone będą informacje
na temat funkcjonowania ekonomii społecznej, przepisów prawnych, dobrych praktyk podmiotów ekonomii
społecznej oraz baza podmiotów ekonomii społecznej.
Zadanie Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych ma na celu wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia a instytucji pomocy społecznej oraz podwyższenie poziomu ich wiedzy na temat kompleksowego
wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
W ramach zadania w dniach 23 – 25 kwietnia 2012 r.
zorganizowana została wizyta studyjna: „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie podlaskim”. Wizyta skierowana była do
przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatowych
urzędów pracy z woj. podlaskiego. Głównym celem
działania było zapoznanie uczestników z dobrymi
praktykami w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili:
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach.
Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie
Pomocy „Szansa”, która od lipca 2009 r. korzystała
z częściowego wsparcia finansowego PCPR w Wysokiem Mazowieckiem na rehabilitację zawodową
w ramach projektu systemowego „Aktywizacja
zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej”. Warsztaty są przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych po 18 roku życia, które
posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności z odpowiednimi
wskazaniami do terapii zajęciowej. Funkcjonuje tam pięć pracowni tematycznych: pracownia
gospodarstwa domowego, pracownia stolarsko-techniczna, pracownia papieru, pracownia wikliny i pracownia ogrodnicza. Warsztaty aktywnie
współpracują z PCPR, MOPS i PUP oraz z innymi
podmiotami, tj. Fundacją na rzecz osób niepełno-

•

•

•

•

sprawnych w Warszawie, Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku
i z różnymi stowarzyszeniami.
Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego, gdzie
został zaprezentowany partnerski projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa szansą dla osób
korzystających z pomocy społecznej”. Celem ogólnym projektu było umożliwienie powrotu do życia
społecznego (w szczególności powrotu na rynek
pracy i aktywizację zawodową) osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub nie pozostającym
w zatrudnieniu, będącym w wieku aktywności
zawodowej i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt jest wzorowym przykładem
współpracy partnerskiej PCPR z PUP i OPS. Współpraca międzyinstytucjonalna jest kontynuowana
od wielu lat.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestnicy zapoznali się z warunkami pracy i organizacją urzędu oraz współpracą z innymi
podmiotami. Omówione zostały również problemy, jakie napotykał urząd i jak wyglądały początki
nawiązania współpracy z PCPR.
Urząd Miasta w Łomży. Uczestnikom zaprezentowano współpracę między MOPS w Łomży a Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. Przedstawiony
został projekt systemowy „EFS – Nowa droga do
sukcesu”. Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo. W latach 2008-2011 istniało
partnerstwo między MOPS i PUP. Od roku 2012 r.
istnieje porozumienie MOPS z PUP. Po prezentacji
projektu omówione zostały podstawowe wymagania potrzebne do zawarcia partnerstwa oraz
ewaluacja jako narzędzie usprawnienia procesu
projektowania oraz wzmacniania skuteczności
działań partnerskich. Próbą rozwiązania problemów występujących w Łomży – oprócz zwykłego
wsparcia wynikającego z ustaw – są programy:
„Postaw na siebie”, „Uwierz w swoje możliwości”,
„Nowe perspektywy” oraz „Podniesienie jakości
usług rynku pracy”. Głównym celem programów
jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku
do lat 30 za pomocą staży i prac interwencyjnych,
aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia, podnoszenie kwalifikacji
kluczowych pracowników PUP.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży. Uczest-
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Wizyta studyjna Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia
23-25.04.2012

•

nicy mieli możliwość z zapoznaniem się z działalnością Ośrodka. Omówione zostało uczestnictwo
w OIK w programie „Szkoła dla rodziców” oraz ukazane dobre praktyki w zakresie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Przychodnią Leczenia Uzależnień, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, Biurem Porad
Obywatelskich, Centrum Pieczy Zastępczej. Ośrodek współpracuje również z Sądem rejonowym,
gminą Wizna i Śniadowo, organizacją Caritas oraz
z Policją.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Zaprezentowano formy współpracy z takimi podmiotami jak: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach, Dom Po-
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mocy Społecznej w Łomży, Tykocinie i Marianowie,
Stowarzyszenie Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Biuro Poradnictwa Obywatelskiego,
Sąd rodzinny, Centrum Pieczy Zastępczej. Uczestnikom przedstawiono również projekt systemowy
„Razem ku samodzielności – integracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”. Pan Krzysztof Kozicki - Wicestarosta
Łomży poruszył istotną kwestię współpracy międzyinstytucjonalnej, która ma pozytywny wpływ
na rozwój ekonomii społecznej na szczeblu lokalnym. Przedstawił również pomysły na usprawnienie systemu wsparcia instytucjonalnego urzędów
pracy i ośrodków pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie.
W trakcie pobytu w ośrodku uczestnicy zapoznali
się ze strukturą organizacyjną i statystykami dot.
wypłaconych zasiłków, dodatków, osób uprawnionych do alimentów. Ośrodek zaprezentował
współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ośrodkami zdrowia, kościołami, Policją i nauczycielami.

W trakcie wizyty przeprowadzone zostały również
warsztaty nt.: „Współpraca instytucjonalna oparta
na zespołach interdyscyplinarnych”. Prowadziła je
dr Joanna Truszkowska – socjolog z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Na warsztatach zostały omówione najczęstsze problemy pojawiające się w pracy partnerskiej oraz w relacjach z klientami pomocy społecznej. Podczas warsztatów przeprowadzono ćwiczenia praktyczne mające
na celu przełamywanie barier w nawiązywaniu współpracy z otoczeniem w miejscu pracy.
Biuro Projektu informuje, że różne formy wsparcia
będą organizowane dla Państwa również w okresie
wakacyjnym. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl,
na której zamieszczane są szczegółowe informacje
o działaniach realizowanych w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy i czekamy
na Państwa zgłoszenia!

Wizyta studyjna Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia 2325.04.2012
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Harmonogram zaplanowanych działań w projekcie systemowym ROPS w Białymstoku na okres:
lipiec-wrzesień 2012 r.:
Data

Planowane działania

02-03.07.2012

Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”

04-06.07.2012

Szkolenie „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”

04-06.07.2012

Szkolenie „Trening umiejętności kierowniczych”

04-05.07.2012

Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”

09-11.07.2012

Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”

09.07.2012

Warsztaty „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”

09.07.2012

Warsztaty „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”

10.07.2012

Warsztaty „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”

11.07.2012

Warsztaty „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”

11-12.07.2012

Szkolenie „Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc”

12.07.2012

Warsztaty „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”

12.07.2012

Warsztaty „Ekonomia społeczna – podstawy teoretyczne”

13.07.2012

Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

13.07.2012

Warsztaty „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”

16-18.07.2012

Szkolenie „Trening interpersonalny”

23-25.07.2012

Szkolenie „Trening interpersonalny”

26-27.07.2012

Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników ops i pcpr”

26-27.07.2012

Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników dps”

30-31.07.2012

Szkolenie „Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej
we wspieraniu bezrobotnych”
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Data

Planowane działania

30.07.2012

Warsztaty „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”

31.07.2012

Warsztaty „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”

01-02.08.2012

Szkolenie „Zespoły interdyscyplinarne - jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej
w wspieraniu bezrobotnych”

06-07.08.2012

Szkolenie „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”

08-09.08.2012

Szkolenie „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”

10.08.2012

Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

20-24.08.2012

Wizyta studyjna nt. Realizacja projektów partnerskich

20.08.2012

Warsztaty „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”

21.08.2012

Warsztaty „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”

27-28.08.2012

Warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie - w ramach procedury NK”

27-28.08.2012

Szkolenie „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”

29-30.08.2012

Szkolenie „Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej pomocy”

11-14.09.2012

Wizyta studyjna nt. Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej
na przykładzie Stowarzyszenia Barka

17.09.2012

Warsztaty „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”

18.09.2012

Warsztaty „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”

19-21.09.2012

Szkolenie „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”

19-21.09.2012

Szkolenie „Trening umiejętności kierowniczych”

21.09.2012

Kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

24-25.09.2012

Warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie - w ramach procedury NK”

26-28.09.2012

Wizyta studyjna nt. System wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych
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Anna Tomulewicz
Małgorzata Lawda
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

W miesiącach luty-kwiecień 2012 odbywały się
w terenie spotkania doradcze z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie aktywnej integracji oraz
opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych i innych programów. Zgodnie
z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej w tym okresie
przeprowadzono indywidualną usługę doradczą w zakresie aktywnej integracji każdemu ośrodkowi pomocy społecznej, który nie realizował projektu, bądź przerwał jego realizację w ramach Podziałania 7.1.1/7.1.2
PO KL w latach 2008-2011. Celem doradztwa było
udzielenie wsparcia merytorycznego pracownikom
ww. instytucji w zakresie wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej,
metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego w zależności od potrzeb oraz
prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych
projektu systemowego ROPS. Poniżej przedstawiamy
wnioski doradców z przeprowadzonej pracy w terenie.
Odwiedziliśmy 75 miejsc, w środowiskach dyskutowaliśmy o tym co się udaje instytucjom, grupom
i organizacjom, jakie usługi i aktywności są w ich
społecznościach, a jakich brakuje. Rozmawialiśmy
o integracji, która jest przeciwieństwem wykluczenia,
czyli działaniem na rzecz pełnego uczestnictwa osób
i rodzin w życiu wspólnoty, co obejmuje zarówno osiągnięcie właściwego dochodu, zatrudnienie jak również
nieskrępowany dostęp do dóbr i usług.
Podczas doradztwa zatrzymywaliśmy się na 4
obszarach wsparcia:
1. Możliwościach obiektywnych i subiektywnych
realizacji aktywnej integracji przez pracowników
pomocy społecznej w ich środowisku , w tym zasobach kadry, instytucji, współpracy z władzami,
partnerstwie z innymi;
2. Potrzebach społecznych, aktualnych oraz opisanych dokumentach strategicznych i programach,
które znajdują swoją odpowiedź w realizowanych
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działaniach lub wymagają przygotowania i wdrożenia;
3. Pomysłach i dobrych praktykach realizowanych
w innych miejscach na Podlasiu i w Polsce, które
mogłyby być inspiracją do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych;
4. Możliwościach wsparcia merytorycznego, szkoleniowego i terenowego z poziomu ROPS Białystok,
by aktywna integracja rozwijała się w chętnych
społecznościach gmin i powiatów.
Najczęściej wspólnie z pracownikami pomocy społecznej rozpoczynaliśmy doradztwo od dyskusji na temat
zasobów w gminie (świetlice, kluby, miejsca spotkań,
grupy nieformalne, organizacje społeczne, parafie,
szkoły) oraz podejmowanych przez nich wspólnie lub
oddzielnie usług. Prowadzenie Programów Aktywności Lokalnej, czy innych działań integracyjnych musi
być oparte o zasoby. Pracownicy socjalni nie znajdują sie na pustyni lecz w określonym środowisku, które
z reguły już coś realizuje, bądź zamierza realizować.
Okazywało się najczęściej, że wiele działań na rzecz
grup zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych
jest prowadzonych, nie zawsze przez pomoc społeczną, ale inne instytucje. A to świetlice przy szkołach dla
dzieci i młodzieży, kluby przedszkolaka, wydawanie
żywności, zajęcia dla seniorów, kursy organizowane
przez organizacje dla bezrobotnych, warsztaty zajęciowe w powiatach, gdzie osoby niepełnosprawne są dowożone, praca z ofiarami przemocy w punkcie konsultacyjnym. Wszystko zależy od liderów w terenie, tam
gdzie są, pracują i przebywają tam obszar jest aktywny.
Doradcy zatrzymywali się wspólnie z pracownikami ops i pcpr nad dokumentami strategicznymi
i wynikającymi z nich priorytetami i grupami do
wsparcia lokalnego. Nie zawsze są to grupy osób
bezrobotnych. Integracji i rozwiązywania problemów
najczęściej potrzebuje młodzież, osoby starsze i chore
oraz zamieszkujące poza miejscowością gminną, czyli
wykluczone poprzez brak dostępu do transportu.
Wydaje się więc, że ograniczenie aktywnej inte-
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gracji do działań wobec osób bezrobotnych jest niewłaściwe i ogranicza, spłyca nastawienie do wsparcia.
Jeśli już coś jest robione, to pracownicy socjalni wykorzystują z reguły te same narzędzia aktywnej integracji
w każdej gminie. Nie wynika to z niewiedzy, ale obawy
przed samotnym wprowadzaniem nowych rozwiązań w pracy socjalnej. Osamotnienie i przeciążenie
pracowników socjalnych, a także spychanie pomocy społecznej na margines gminny nie wzmacnia na pewno motywacji do działania. Łatwiej wiec
wdrożyć coś już sprawdzonego, by nie przylepiano
pomocy nalepki „rozdawcy finansów” udowodnić, że
zmiana jest możliwa. Wydaje się, że kompetencje pracowników i znajomość środowiska są wystarczające
do wdrażania aktywnej integracji. Potrzeba tylko
możliwości lokalnych i zaufania do ich działań oraz
terenowego wsparcia (np. ze strony doradców ROPS
na początku), by nie wypalili się zbyt szybko w tej
zmianie świata. Najlepszym rozwiązaniem jest więc,
by pracownicy byli facylitatorami zmian wspólnie
z liderami/grupami społecznymi i im zostawiali wdrażanie aktywnej integracji.
Przyczyny problemów wykluczenia mogą dotyczyć sytuacji rodzinnych, mogą to być kwestie związane ze stanem zdrowia, czy poziomem wykształcenia. Może to również być kwestia braku umiejętności
o charakterze edukacyjnym czy obywatelskich. Przyczyn może być wiele, a co więcej są one często w różny
sposób powiązane ze sobą. Wykluczenie oznacza również dosłowne wycofanie się z uczestnictwa we wspólnocie, obojętność i apatię. To jest znacznie groźniejsze
niż tylko brak dochodu z pracy.
Szkolenia, staże i wsparcie dla osób bezrobotnych
i rolników realizowane są poza pomocą społeczną
również przez organizacje nie z terenu gminy, ale dla
osób w niej zamieszkujących ( takich ofert jest mnóstwo na wsiach). Dzięki finansowaniu projektów celowych POKL i terenowym działaniom PUP wydaje się,
że osoby pozostające bez zatrudnienia i ich rodziny,
jeśli tylko mają motywację mogą z pomocy skorzystać.
W gminach są tablice z ogłoszeniami o pracy, jest
możliwy dostęp do ofert w Internecie, prowadzone
kafejki ułatwiają informacje o nowych realizowanych
w obszarach aktywnej integracji projektach. Oczywiście czasami dzięki ustnemu zobowiązaniu przez
pracownika socjalnego, a czasami dzięki zawartym
kontraktom, w ostateczności pisemnym rodziny uzależnione od pomocy drgają. Jednak w małych środowiskach większym naciskiem jest presją społeczna,
a nie kontrakt. I tam pracownicy socjalni niechętnie
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sięgają do formy kontraktowania.
Realizatorzy działań z obszaru aktywnej integracji, w tym poprzez projekty systemowe ciągle jeszcze
napotykają przeszkody. Najważniejszymi z nich jest
nieprzychylność, niezainteresowanie problemami społecznymi władz samorządu. Tam, gdzie główne nastawienie samorządu jest nadal na infrastrukturę „twardą”,
a nie na ludzi, niewiele udaje się zrobić nawet pracownikom socjalnym.
Dla większości ośrodków pomocy społecznej duży
problem stanowią aspekty związane z prowadzeniem
aktywnej integracji w trakcie projektu: zmiany zasad
i procedur w trakcie, czy opóźnienia w przekazywaniu środków na jego realizację, konieczność wkładu
własnego. Z przeprowadzonego doradztwa wynika,
iż problemy, jakie pojawiły się na początku wdrażania
powtarzają się i mogą grozić rezygnacją z dalszych
działań. Nieprzychylność władz, oczywista niechęć rodzin do zmian, brak wsparcia pracowników
wdrażających aktywną integrację oraz nadmierny
formalizm projektowy i kontrolny na pewno zniechęcają też samych liderów społecznych.
Jeśli chcemy zmian społecznych musimy wesprzeć tych na „dole” we wdrażaniu zmian, w realizacji na co dzień aktywnej integracji.
Oczywiście obok trudności funkcjonuje dużo dobrych przykładów działań aktywnej integracji. Z punktu wiedzenia miast nie są one innowacyjne, ale z punku wsi jak najbardziej:
• możliwość skierowania osoby do uczestnictwa
w zajęciach w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, Klubie Młodzieżowym, świetlicach,
• zajęcia warsztatowe dla bezrobotnych,
• reaktywowanie kół gospodyń wiejskich, zajęć
dla seniorów;
• możliwość zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
• zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
• praca z rodziną wieloproblemową, polegającą
na włączeniu w proces pomocy osób (pracownik
socjalny, psycholog, doradca zawodowy, prawnik,
pedagog - specjaliści)
• programy aktywności lokalnej w celu samoorganizacji do rozwiązywania problemów danej społeczności.
Aktywna integracja to nie obowiązek, ale możliwość
rozwoju i lokalnego rozwiązywania problemów społecznych.

„Nasza Pracownia” - projekt systemowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie
Barbara Jankowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

W roku 2008 po raz pierwszy przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania: 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projektowi nadano tytuł: ”Nasza Pracownia”
a kwota na jego realizację wynosiła 69 806,00 zł (wkład
własny wynosił: 7 448,00 zł.), liczba beneficjentów to
zaledwie siedem osób (kobiety) długotrwale bezrobotnych. Rekrutacja była trudna a beneficjenci nieufni. Zakończono projekt pozytywnie a jego uczestnicy
osiągnęli zamierzone cele. Już w kolejnych edycjach
tego projektu beneficjenci przystępowali z większym
entuzjazmem. I tak:
W II edycji projektu (2009) „Nasza Pracownia”
obejmującej już siedemnastu uczestników zrezygnowano z warsztatów wikliniarskich oraz zajęć nad
poprawą własnego wizerunku, wprowadzając tym
samym kurs prawa jazdy kat. B oraz postanowiono zorganizować zajęcia dla dzieci uczestników, by ułatwić
tym samym udział samych beneficjentów w szkoleniach.
W roku 2009 kwota projektu opiewała na 108
999,71 zł (wkład własny wynosił: 11 445,00 zł.), a liczba beneficjentów wynosiła 17 osób z czego: 12 – stanowiły osoby bezrobotne, 4 – stanowili rolnicy, 1 – osoba pracująca.
Celem ogólnym II edycji projektu było:
• Zwiększenie mobilności i aktywności ukierunkowanej na poszukiwanie i utrzymanie się na
rynku pracy oraz integrację społeczną,
natomiast celami szczegółowymi:
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•
•

•
•
•
•

Zwiększenie świadomości i motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy,
Zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych
z zakresu poruszania się po rynku pracy, prowadzenia pojazdu,
Zdobycia umiejętności obsługi komputera i Internetu,
Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
Budowanie więzi rodzinnych,
Zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych i osobistych, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych.

W II edycji w ramach projektu „Nasza Pracownia” beneficjenci uczestniczyli w:
1. dwumiesięcznym szkoleniu prowadzonym przez
doradcę zawodowego – warsztatach aktywnego
poszukiwania pracy, obejmującego zasady panujące na rynku pracy, sporządzanie dokumentów
aplikacyjnych itp. Zajęcia odbywały się w formie
warsztatów, dodatkowo istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych.
W szkoleniu brało udział 17 beneficjentów.
2. dwumiesięcznym szkoleniu prowadzonym przez
psychoterapeutę, poprzez treningi umiejętności
psychospołecznych min. przełamywanie barier
związanych z deficytami w funkcjonowaniu społecznym i opiekuńczo-wychowawczym, praca nad
kształceniem umiejętności interdyscyplinarnych,
komunikacyjnych w celu min. podniesienia własnej samooceny. Zajęcia odbywały się w formie
warsztatów, dodatkowo istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych.
W szkoleniu brało udział 13 beneficjentów.
3. jednomiesięcznych zajęciach prowadzonych przez
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Księgowość komputerowa z obslugą kasy fiskalnej

Operator wózka widłowego

Opiekun osób starszych z elementami masażu
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prawnika w ramach treningów i umiejętności społecznych z zakresu podstaw kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, dodatkowo istniała
możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji
indywidualnych. W zajęciach brało udział 13 beneficjentów.
4. dwumiesięcznym kursie z podstaw obsługi komputera i urządzeń biurowych. W kursie brało udział
13 beneficjentów.
5. kursie prawa jazdy kat. B. W kursie brało udział 13
beneficjentów.
6. spotkaniach integracyjnych wraz z członkami rodzin- piknik (gry, zabawy), wycieczka.
Beneficjentom ostatecznym II edycji projektu zapewniono poczęstunek w trakcie zajęć oraz zwrócono
koszty dojazdu na zajęcia. Ze względu na fakt, że większa część uczestników miała dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, postanowiono zorganizować
im w ramach projektu zajęcia, w taki sposób, aby beneficjenci mogli uczestniczyć we wszystkich modułach
szkoleniowych.
Dzieci uczestników projektu brały udział w zajęciach:
1. rekreacyjno-ruchowych,
2. muzycznych,
3. taneczno-plastycznych.
W roku 2010 kwota projektu opiewała na
131 tys. zł. (wkład własny wynosił: 16 704,00 zł.) a liczba
beneficjentów wynosiła: 24 osoby, z czego:
22 – stanowiły osoby bezrobotne (w tym 4 długotrwale), 2 – stanowili rolnicy.
Celem głównym III edycji projektu „Nasza Pracownia” realizowanego w miesiącach: lipiec - grudzień 2010 r. było: zwiększenie mobilności i aktywności ukierunkowanej na poszukiwanie i utrzymanie się na rynku pracy oraz integrację społeczną.
Realizacja celu głównego projektu wspierana była
poprzez następujące cele szczegółowe:
• zwiększenie świadomości i motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy,
• zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych
z zakresu poruszania się po rynku pracy,
• zdobycie umiejętności prowadzenia pojazdu,
• zdobycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej,
• zdobycie umiejętności opiekunki osoby starszej z elementami masażu,
• zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
• budowanie więzi rodzinnych,

zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych i osobistych, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych.
Projekt skierowany był do 24 osób (20 kobiet
i 4 mężczyzn) korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w różnych dostępnych
formach. Powodem objęcia wsparciem było występowanie dysfunkcji powodujących wykluczenie społeczne tj. ubóstwo, bezrobocie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
W zależności od zadeklarowanych potrzeb, beneficjenci projektu zostali podzieleni na dwie ścieżki projektowe, w których ofercie znalazły się różne moduły
szkoleniowe.
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I. Ścieżka projektowa zakładała następujące moduły szkoleniowe:
1. treningi umiejętności psychospołecznych
- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla jednej dziewięcioosobowej grupy, prowadzone przez psychoterapeutę, obejmujące swoją tematyką min.
przełamywanie barier związanych z deficytami w funkcjonowaniu społecznym i opiekuńczo-wychowawczym, praca nad kształceniem
umiejętności interdyscyplinarnych, komunikacyjnych. W ramach treningów umiejętności
psychospołecznych uczestnicy korzystali również z indywidualnych konsultacji na bieżąco.
2. kurs prawa jazdy kat. B – trzymiesięczny kurs
w ramach aktywizacji edukacyjnej dla jednej dziewięcioosobowej grupy, prowadzony
przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
II. Ścieżka projektowa zakładała następujące moduły szkoleniowe:
1. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla jednej piętnastoosobowej grupy, prowadzone przez doradcę zawodowego, obejmujące swoją tematyką min.
zasady panujące na rynku pracy, sporządzanie
dokumentów aplikacyjnych, efektywne poszukiwanie pracy, rozmowy kwalifikacyjne.
W ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy uczestnicy korzystali również z indywidualnych konsultacji na bieżąco.
2. księgowość komputerowa z obsługą kasy
fiskalnej – trzymiesięczne szkolenie w ramach
aktywizacji edukacyjnej dla jednej ośmiooso-
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Spotkanie integracyjne

Zajęcia z dziećmi
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bowej grupy lub opiekun osób starszych
z elementami masażu - trzymiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji edukacyjnej dla
jednej siedmioosobowej grupy.
Ponadto beneficjentom projektu zapewniono:
materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych
szkoleń, specjalistyczne badania lekarskie w ramach
aktywizacji zdrowotnej, wsparcie dochodowe (zasiłki i pomoc w naturze), możliwość uczestniczenia
w dwóch spotkaniach integracyjnych (Wycieczka autokarowa do Wigierskiego Parku Narodowego oraz
spotkanie integracyjne „Klanza” - Autobus Zabawy).
Głównym założeniem III edycji „Naszej Pracowni”
było usamodzielnienie klientów pomocy społecznej
poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia
w ramach realizowanego przez Ośrodek projektu.
Podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu postanowiono podjąć wszelkie
starania zmierzające nie tylko do zmiany sytuacji zawodowej potencjalnych uczestników (wśród 24 beneficjentów ostatecznych, którzy ukończyli III edycję
projektu aż 92% stanowiły osoby bezrobotne), ale również wpływające na obszary związane z osobowością,
rodziną czy też funkcjonowaniem w społeczeństwie.
Niezbędnym zatem stało się zaangażowanie w realizację projektu specjalistów z różnych dziedzin, ze
względu na złożoność problemów z jakimi beneficjenci ostateczni mieli styczność. Bez wątpienia nie byłoby
to osiągalne gdyby nie nowe narzędzia umożliwiające
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jakimi są
projekty systemowe.
W odniesieniu do planowanych działań założono
następujące rezultaty:
1. „twarde” rezultaty:
• 24 uczestników zostanie objętych kontraktami socjalnymi,
• 24 uczestników otrzyma komplet materiałów
promocyjnych i szkoleniowych,
• 24 uczestników ukończy projekt,
• 15 osób ukończy szkolenie i nabędzie umiejętności skutecznego poruszania się po rynku
pracy, udokumentowane przez zaświadczenie
doradcy zawodowego,
• 9 osób ukończy szkolenie z psychoterapeutą,
udokumentowane stosownym zaświadczeniem,
• 8 osób ukończy szkolenie – księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej udokumentowane stosownym zaświadczeniem,
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7 osób ukończy szkolenie – opiekun osób starszych z elementami masażu udokumentowane stosownym zaświadczeniem,
• 9 osób ukończy kurs prawa jazdy.
2. „miękkie” rezultaty:
• Wzrost samooceny beneficjentów,
• Zwiększenie motywacji i zaangażowania związanego z pełnieniem ról społecznych takich
jak: pracownik, rodzic, kolega w pracy,
• Wzrost wiary we własne siły,
• Nabycie umiejętności interpersonalnych (lepsze funkcjonowanie w grupie),
• Nabycie psychospołecznych zdolności przystosowawczych do pracy w zespole,
• Poprawa poziomu funkcjonowania społecznego,
• Adaptacja w różnych sytuacjach społecznych,
• Wyposażenie w narzędzia i umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy (autoprezentacja, pisanie życiorysu, listu motywacyjnego, pisanie listów kwalifikacyjnych).
W przypadku „twardych” rezultatów, na podstawie
prowadzonej dokumentacji, wartości stopnia realizacji
rezultatu wyniosły 100%.
W przypadku rezultatów „miękkich” mierzonych
za pomocą obserwacji oraz badań ankietowych zauważono, również korzystne dla uczestników efekty
udziału w projektach.
W roku 2011 (sierpień-grudzień) projekt skierowany był do 32 osób (13 kobiet i 19 mężczyzn) korzystających z pomocy OPS w Rajgrodzie w różnych dostępnych formach. Powodem objęcia wsparciem było
występowanie dysfunkcji powodujących wykluczenie
społeczne tj. ubóstwo, bezrobocie, wielodzietność,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
W zależności od zadeklarowanych potrzeb, beneficjenci zostali podzieleni na dwie ścieżki projektowe,
w których ofercie znalazły się różne moduły szkoleniowe.
Moduły szkoleniowe wspólne dla obu ścieżek projektowych:
1. treningi umiejętności psychospołecznych - szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 17 os.
i 15 os. grupy, prowadzone przez psychoterapeutę.
2. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla
17 os. i 15 os. grupy, prowadzone przez doradcę
zawodowego.

Ścieżki projektowe:
I. Ścieżka projektowa
1. kurs prawa jazdy kat. B – kurs w ramach aktywizacji edukacyjnej dla 7 os. grupy, prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
2. kurs - florystyka z elementami sprzedaży
- dwumiesięczny kurs w ramach aktywizacji
edukacyjnej dla 5 os. grupy.
3. kurs obsługi wózka widłowego w ramach
aktywizacji edukacyjnej dla 5 os. grupy.
II. Ścieżka projektowa:
1. kurs prawa jazdy kat. C + Kurs - przewóz
rzeczy (do kat. C) - kursy w ramach aktywizacji edukacyjnej dla 8 os. grupy prowadzone
przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.
2. księgowość komputerowa z obsługą kasy
fiskalnej – szkolenie w ramach aktywizacji
edukacyjnej dla jednej 7 os. grupy.
Ponadto beneficjentom projektu zapewniono: materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych szkoleń,
specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne,
wsparcie dochodowe (zasiłki i pomoc w naturze),
możliwość uczestniczenia w spotkaniu integracyjnym
(Wycieczka autokarowa).
Głównym założeniem IV edycji „Naszej Pracowni” było usamodzielnienie klientów pomocy społecznej poprzez zapewnienie im kompleksowego
wsparcia w ramach realizowanego przez Ośrodek projektu.
Podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu postanowiono podjąć wszelkie
starania zmierzające nie tylko do zmiany sytuacji zawodowej potencjalnych uczestników (wśród 32 beneficjentów ostatecznych, którzy ukończyli IV edycję
projektu 69% stanowiły os. bezrobotne), ale również
wpływające na obszary związane z osobowością, rodziną czy też funkcjonowaniem w społeczeństwie. Niezbędnym zatem stało się zaangażowanie w realizację
projektu specjalistów z różnych dziedzin, ze względu
na złożoność problemów z jakimi beneficjenci ostateczni mieli styczność. Bez wątpienia nie byłoby to
osiągalne gdyby nie nowe narzędzia umożliwiające
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jakimi są
projekty systemowe.
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Kurs - Florystyka z elementami sprzedaży

Kurs - Opiekun osób starszych z elementami masażu

Kurs prawa jazdy kat B

Podlaski Przegląd Społeczny

Projekty systemowe OPS i PCPR

24

„Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” –
projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Białymstoku
Małgorzata Różańska-Turycz
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w latach 2008-2011 pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Powiecie
Białostockim”.
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej klientów pomocy społecznej
będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz ich integracja społeczna.
Cele szczegółowe założone do osiągnięcia w projekcie to:
• zwiększenie motywacji do działania i zaufania we
własne siły,
• zwiększenie zdolności komunikacji,
• doskonalenie umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy,
• zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy,
• poznanie aktywnych sposobów poszukiwania
pracy,
• wzmocnienie integracji społecznej.
W 2008 r. uczestnikami projektu były wyłącznie
osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, które kontynuowały naukę.
Aby osiągnąć założone cele i rezultaty, naszym usamodzielnianym wychowankom zorganizowaliśmy szereg
działań wspierających ich rozwój osobisty i zawodowy. Doradca zawodowy oraz psycholog przygotowali
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narzędzie do diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji osobistych usamodzielnianych, ich potrzeb
i możliwości w procesie usamodzielniania. Każdy
z uczestników projektu został zdiagnozowany za pomocą tego narzędzia, opracowano indywidualne opinie z badań predyspozycji zawodowych i potencjału
społecznego. Podstawowym obszarem wsparcia były
warsztaty rozwoju osobistego z zakresu: kształtowania
obrazu samego siebie, poczucia wartości i adekwatnych przekonań o sobie, komunikacji interpersonalnej,
radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów. Ponadto przeprowadzony został warsztat aktywnego poszukiwania pracy, na którym poruszane były
zagadnienia z zakresu: metod poszukiwania pracy,
dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy wstępnej
u pracodawcy. Każdy uczestnik projektu w zależności
od indywidualnych potrzeb miał możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem
bądź psychoterapeutą. Kilka osób ukończyło szkolenia
zawodowe lub kursy doskonalące umiejętności zawodowe miedzy innymi: kurs prawa jazdy kat. B, kat. C,
kasjer walutowo-złotowy, stylizacja paznokci, obsługa
wózków jezdniowych oraz kursy językowe.
Rezultaty, które osiągnęliśmy w 2008 roku:
• 20 usamodzielnianych wychowanków realizowało
indywidualny plan usamodzielniania zawierający
elementy aktywnej integracji
• 20 osób zostało przebadanych narzędziem do diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji
osobistych
• 12 osób ukończyło warsztaty rozwoju osobistego
• 6 osób ukończyło warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• 6 osób ukończyło szkolenia zawodowe i kursy doskonalące umiejętności

•
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13 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji
psychologa lub doradcy zawodowego.

W ramach projektu w 2008 roku wydatkowaliśmy
środki finansowe w wysokości 132.715 zł. Pierwszy rok
realizacji projektu był trudny zarówno dla pracowników jak i uczestników projektu. Borykaliśmy się z problemami organizacyjnymi, wszystkie działania były dla
nas nowe, nieznane były rzeczywiste potrzeby i oczekiwania uczestników. Trudnością był również krótki
okres realizacji projektu w 2008 r. – 5 miesięcy – i intensywność działań zaplanowanych dla beneficjentów.
Od 2009 r. wsparciem obejmujemy szerszą grupę
klientów pomocy społecznej. Do grupy docelowej
z 2008 r. – osób opuszczających rodziny zastępcze
i placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuujących naukę dołączyły osoby, które znajdują się w rodzinach zastępczych – od 15 roku życia oraz osoby
niepełnosprawne.
W 2009 r. w projekcie uczestniczyło:
• 11 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych
lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
• 17 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które kontynuują naukę,
• 13 osób niepełnosprawnych.
Oprócz działań, które realizowano w poprzednim roku:
warsztatów rozwoju osobistego, doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, warsztatów
aktywnego poszukiwania pracy, konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem bądź psychoterapeutą, szkoleń zawodowych lub kursów doskonalących
umiejętności zawodowe, mających na celu zwiększenie szans na rynku pracy i lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym, wprowadzono działania integracyjne:
wyjście do kina oraz zorganizowanie części warsztatów w formie wyjazdowej. Podczas 3 dni spędzonych
w Augustowie uczestnicy nie tylko brali czynny udział
w zajęciach grupowych, ale mieli też możliwość zobaczenia dziedzictwa kulturowego regionu. Rejs statkiem na Rospudę, ognisko oraz wspólne spędzanie
czasu przyczyniło się do integracji uczestników.
W ramach projektu w 2009 roku wykorzystaliśmy
środki w wysokości 255.071 zł. Doświadczenia z roku
2009 r. pokazały, iż wspólne wyjazdy są atrakcyjne dla
uczestników, w związku z tym w 2010 i 2011 r. zaplanowaliśmy w projekcie środki na ten cel. Często jest to
jedyny wyjazd wakacyjny czy wypoczynkowy naszych
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Uczestnicy projektu systemowego (doradztwo, szkolenia, warsztaty,
kursy)

Beneficjentów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe i inne trudności osobiste nie skorzystaliby z takich
usług, które możemy zaoferować w projekcie. Wyjazd
jest zatem nie tylko motywacją do rzetelnej pracy na
zajęciach, ale również okazją do obserwacji i nauki
prawidłowych zachowań w miejscach publicznych.
Wspólne spędzenie trzech dni to także sposobność
do lepszego poznania osób o podobnych problemach
i zawarcia znajomości, które często nie zakończyły się
wraz z końcem udziału w projekcie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2010 r. złożyło projekt na dwa lata – 2010
i 2011 r. Dało to nam możliwość utrzymania ciągłości
realizacji projektu i kontynuowania przez część uczestników działań, których nie moglibyśmy zapewnić w ramach jednorocznego budżetu.
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Uczestnicy projektu systemowego (doradztwo, szkolenia, warsztaty,
kursy)

W 2010 r. w projekcie uczestniczyło:
• 15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które kontynuują naukę
• 10 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych
lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych
• 15 osób niepełnosprawnych.
W 2010 r. wprowadzono do działań dodatkowo wypoczynek letni dzieci i młodzieży, pokrycie kosztów nauki
na poziomie wyższym oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. W ramach projektu w 2010 roku wydaliśmy środki w wysokości 339.949 zł.
Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane
na 2010 r. działania tj:
• konsultacje z psychologiem - 96 godzin,
• psychoterapia - 42 godziny,
• warsztaty rozwoju osobistego w zakresie: kształtowanie obrazu samego siebie, poczucia wartości
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i adekwatnych przekonań o sobie, komunikacja
interpersonalna, elementy treningu umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, motywacja do działania
- 4 grupy,
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- 111,5 godzin,
grupowe spotkania z doradcą zawodowym
- 2 grupy,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- 3 grupy,
pokrycie kosztów nauki na poziomie wyższym
- 3 osoby,
wypoczynek letni - 6 osób,
rehabilitacja zdrowotna - 1 osoba,
basen - 11 osób,
badania medycyny pracy - 18 osób,
38 uczestników projektu „Aktywna integracja
w Powiecie Białostockim” ukończyło kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe tj:
 Kurs „Podstawy obsługi komputera z Internetem” - 2 osoby,
 Kurs „Obsługa komputera poziom II” - 7 osób,
 Kurs „Obsługa komputera poziom III” - 3 osoby,
 Kurs prawa jazdy kat. „B” - 10 osób,
 Kurs prawa jazdy kat.”C” - 2 osoby,
 Kurs prawa jazdy kat.”C+E” - 1 osoba,
 Kurs na operatora koparko-ładowarki - 1 osoba,
 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną obsługą- wymiana
butli gazowych - 1 osoba,
 Kurs „Bukieciarz-florysta z modułem obsługi
kas fiskalnych” - 2 osoby
 Kurs „Księgowość komputerowa” - 1 osoba,
 Kurs „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”
- 1 osoba,
 Kurs „ABC przedsiębiorczości” - 1 osoba,
 Kurs języka angielskiego - 11 osób,
 Kurs języka rosyjskiego - 3 osoby,
 Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie obsługi urządzeń i instalacji gazowych z uwzględnieniem napełniania
zbiorników samochodowych LPG - 1 osoba,
Do egzaminu teoretycznego i praktycznego na
prawa jazdy kat. „B”, „C” i „C+E” przystąpiło:
 teoretycznego kat. „B” i „C” - 11 osób,
 praktycznego kat. „B” i „C” - 9 osób,
 praktycznego kat. „C+E” - 1osoba.

W 2011 r. uczestnikami projektu byli:
• 15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które kontynuują naukę
• 15 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych
lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych
• 17 osób niepełnosprawnych.
W 2011 r. udało się zorganizować po raz pierwszy od
2008 r. grupę terapeutyczną dla osób chętnych. Ponadto zrealizowano:
• indywidualne konsultacje z psychologiem - 66 godzin,
• psychoterapia - 56 godziny,
• grupa terapeutyczna - 16 godzin,
• warsztaty rozwoju osobistego w zakresie: zwiększenia motywacji do działania i zaufania we własne siły, podniesienie zdolności komunikowania
się, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. - 4 grupy,
• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- 129 godzin,
• grupowe spotkania z doradcą zawodowym
- 4 grupy,
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 3 grupy,
• pokrycie kosztów nauki na poziomie wyższym
- 4 osoby,
• wypoczynek letni - 6 osób,
• rehabilitacja zdrowotna - 3 osoby,
• basen - 1 osoba,
• badania medycyny pracy - 28 osób,
• badania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - 2 osoby,
• 38 Uczestników projektu „Aktywna integracja
w Powiecie Białostockim” ukończyło kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe tj:
 Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej
kl. III. - 1 osoba,
 Kurs „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców kategorii C” - 1 osoba,
 Kurs fryzjerski - 1 osoba,
 Kurs „Profesjonalny sprzedawca” - 2 osoby,
 Kurs prawa jazdy kat. „B” - 15 osób,
 Kurs „Podstawy obsługi komputera z Internetem” - 5 osób,
 Kurs „Grafika komputerowa” - 1 osoba,
 Kurs „Stylizacja paznokci” - 2 osoby
 Kurs „ABC przedsiębiorczości” - 2 osoby,
 Kurs „Obsługa przyjęć okolicznościowych
- catering” - 1 osoba,
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 Kurs „Kucharz z modułem kas fiskalnych”
- 1 osoba,
 Kurs „Tworzenie stron WWW„ - 2 osoby,
 Kurs „Komputerowe prowadzenie sprzedaży”
- 1 osoba,
 Kurs „Podstawy pracy z programem AutoCAD”
- 1 osoba,
 Kurs „Księgowość komputerowa z obsługą
programu Symfonia” - 1 osoba,
 Kurs„Obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania, kategoria II.”
- 1 osoba,
• Do egzaminu teoretycznego i praktycznego na
prawa jazdy kat. „B” przystąpiło:
 teoretycznego kat. „B” - 15 osób,
 praktycznego kat. „B” – 13 osób.
W ramach projektu w 2011 roku wydatkowaliśmy środki w wysokości 369.898 zł.
Dzięki realizacji projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku nasi klienci
otrzymują możliwości na rozwój zawodowy i osobisty,
których bez środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie moglibyśmy
im zapewnić. W ramach realizacji projektu stosujemy
zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym,
których nie sfinansowalibyśmy ze środków powiatu.
Beneficjenci w ramach projektu otrzymali kompleksowe wsparcie, dzięki któremu mogli poznać swój
potencjał zawodowy i predyspozycje osobiste, doprecyzować potrzeby. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne ułatwiło wybór kursu zawodowego i pozwoliło
na zaproponowanie przez PCPR indywidualnie każdemu z uczestników możliwości podniesienia kwalifikacji
zgodnie z ich aspiracjami i marzeniami – stąd różnorodność kursów ukończonych przez Beneficjentów.
Niemniej jednak co roku występują problemy z rekrutacją osób, które nie uczestniczyły dotąd w projekcie
oraz mobilizacją poszczególnych uczestników do wypełniania zobowiązań wynikających z założeń projektu.
Ponadto zmieniające się zasady realizacji projektów systemowych mają wpływ na organizacyjne i merytoryczne aspekty działań projektowych.
W ciągu czterech lat realizacji projektu – od 2008
do 2011 r. w projekcie uczestniczyło w poszczególnych latach 149 osób, z tego 28 osób kontynuowało
udział w projekcie. Wartość realizacji projektu wyniosła
1.097.633 zł, z tego dofinansowanie 965.689 zł, wkład
własny – 131.944 zł.
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Bezdomność jako problem społeczny
Zdzisława Sawicka
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Edyta Mozyrska
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Koordynator projektu

Problematyka bezdomności jest jedną z najgłębszych form wykluczenia społecznego, dlatego też jest
zjawiskiem niezmiernie trudnym do diagnozowania.
Pomimo istotności bezdomności wiedza na temat tego
zjawiska w woj. podlaskim wciąż nie jest dostatecznie
ugruntowana. Trudności w analizie bezdomności biorą
się stąd, że jest to zjawisko złożone, o wielu przyczynach, przejawach i skutkach.
W kwietniu 2011 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białystoku podpisał porozumienie
o współdziałaniu w ramach Podlaskiego Forum na
rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Forum zostało
powołane przez instytucje sektora publicznego i organizacje pozarządowe i jest platformą współpracy
na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności na
terenie Miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego. W ramach porozumienia przeprowadzono
badanie „Socjodemograficzny Portret Zbiorowości
Ludzi Bezdomnych Województwa Podlaskiego”.
Ideą badania było zdiagnozowanie cech społeczno - demograficznych populacji osób bezdomnych.
W obecnej chwili Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku prowadzi pracę nad analizą uzyskanych danych.
Opracowanie będzie zawierało wyniki badania ilościowego jak i jakościowego. Zgodnie z założeniami metodologicznymi badaniem objęto 258 osób bezdomnych z terenu województwa podlaskiego.
Wyniki uzyskane z wywiadów z osobami bezdomnymi wzbogacone zostaną informacjami od osób zajmujących się problematyką bezdomności na co dzień.
W tym celu przeprowadzono wywiad grupowy FOCUS
nt. problemu bezdomności w województwie podlaskim. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele
czołowych instytucji zajmujących się bezdomnością
na Podlasiu tj. pracownicy Caritasu Archidiecezji Białostockiej (Noclegownia, Ogrzewalnia, Dom dla Bez-
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domnych), ELEOSU Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Stowarzyszenia
Ku Dobrej Nadziei, Markot Garbas Drugi, streetworker, pracownik socjalny miejskiego ośrodka pomocy
społecznej oraz Stowarzyszenia MONAR. Uczestnicy
spotkania dyskutowali nt. zasięgu oraz dynamiki bezdomności w województwie podlaskim, przyczyn marginalizacji, diagnozy i oceny funkcjonowania systemu
wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, potrzeb
osób bezdomnych oraz cech społeczno – demograficznych osób bezdomnych.
Wyniki w/w badania zostaną opublikowane w formie
raportu oraz upowszechnione na stronie:
www.rops-bialystok.pl w III kwartale 2012 roku.
Problem bezdomności występuje szczególnie
w dużych miastach. W Białymstoku o bezdomności
słyszy się coraz częściej, problem ten staje się coraz
bardziej widoczny. Miasto Białystok wraz z partnerami
przystąpiło do projektu „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności”. Partnerstwo tworzy Departament
Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
oraz 5 organizacji pozarządowych: Caritas Archidiecezji
Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja „Spe Salvi”,
Stowarzyszenie„Ku Dobrej Nadzieji” oraz Fundacja Edukacji i Twórczości. Liderem Partnerstwa koordynującym
projekt jest Miasto Białystok. Wsparcie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością udzielane jest
w Białymstoku przez Urząd Miejski za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
O problemie bezdomności występującym na terenie miasta Białystok i partnerskim projekcie dotyczącym walki z bezdomnością opowiada Pani Zdzisława
Sawicka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Białymstoku oraz Pani Edyta Mozyrska
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecz-

nych Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Koordynator projektu
W jaki sposób udzielana jest pomoc osobom bezdomnym na terenie Białegostoku?
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby bezdomne przebywające na terenie Białegostoku mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku. Pomoc bezdomnym Ośrodek świadczy we współpracy z innymi podmiotami, do których
w szczególności należą: Urząd Miejski, Policja, Straż
Miejska, Izba Wytrzeźwień, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji
Białostocko Gdańskiej ,,Eleos”, Stowarzyszenie ,,Ku Dobrej Nadziei”, Stowarzyszenie Penitencjarne ,,Patronat”,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Polski Czerwony
Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Po przeanalizowaniu sytuacji życiowej osoby bezdomnej MOPR najczęściej udziela wsparcia w formie
zasiłków: stałego, okresowego, celowego (np. na leki,
wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego). Istotnym
elementem pomocy - aczkolwiek niedocenianym przez
osoby bezdomne - jest praca socjalna. Polega ona na
wspieraniu osoby bezdomnej w wysiłkach podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji życiowej, w tym
w wyjściu z kręgu osób bezdomnych. Praca socjalna
realizowana jest również w oparciu o Indywidualny
Program Wychodzenia z Bezdomności. Określa się
w nim cele współpracy i działania - dla osoby bezdomnej i pracownika socjalnego. W ramach tego Programu
osoba bezdomna może zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby bezdomne korzystają także
z programu rządowego, którego celem jest dożywianie osób najuboższych, w tym także bezdomnych.
W uzasadnionych przypadkach możliwe są również
inne formy wsparcia jak np. umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pomoc w postaci schronienia, posiłku, ubrania świadczą - na zlecenie Miasta Białegostoku
- podmioty, które prowadzą placówki: dom dla bezdomnych, noclegownię, ogrzewalnię.
W okresie zimowym pracownicy socjalni współpracują szczególnie z Policją i Strażą Miejską, ale również ze streetworkerami w celu bieżącego monitorowania pustostanów, w których mogą przebywać osoby
bezdomne. Bezdomni są informowani o miejscach
noclegowych oraz placówkach udzielających wsparcia. Przekazywane są ulotki informujące o możliwości
uzyskania noclegu/schronienia, posiłku, otrzymania
odzieży itp. Ponadto pracownicy socjalni przekazują
informacje o zasadach udzielania pomocy społecznej.
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Dlaczego tak się dzieje, że ilość bezdomnych w mieście Białystok wciąż wzrasta?
Wiele osób zmagających się z trudną sytuacją
finansową porzuca swoje rodzinne miejscowości
i przyjeżdża do Białegostoku z nadzieją, że ich życie
odmieni się na lepsze. Kiedy tak się nie dzieje - jako
bezdomni - zgłaszają się do pomocy społecznej. Nie
bez znaczenia jest to, że Miasto Białystok ma szeroką
bazę gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc. Wzrost
liczby bezdomnych niewątpliwie związany jest z problemem eksmisji. Wpływ na wzrost bezdomności ma
również trudna sytuacja ekonomiczna. Zdarza się jednak, że ludzie stają się bezdomni na własne życzenie,
ponieważ zaciągają kredyty, których nie są w stanie
spłacić i tracą mieszkania.
Głównymi przyczynami bezdomności są następujące
czynniki:
• rozpad rodziny,
• eksmisja,
• opuszczenie zakładu karnego bez możliwości zamieszkania,
• brak stałych dochodów,
• przemoc w rodzinie,
• uzależnienie od środków psychoaktywnych,
Należy podkreślić, iż powyższe przyczyny przeplatają
się i wzajemnie warunkują.
Z jakiego powodu ludzie najczęściej trafiają na ulicę?
Bezdomność jako zjawisko społeczne spowodowana jest zbiegiem wielu negatywnych zjawisk,
które są wypadkową warunków dorastania, wzorców wyniesionych z najbliższego środowiska, a także zdrowia i odporności psychicznej. Stąd przyczyny
bezdomności należy rozpatrywać wieloaspektowo,
biorąc pod uwagę czynniki w sferze społeczno-ekonomicznej, psychologicznej, zdrowotnej, prawnej.
Do czynników społeczno – ekonomicznych zalicza się
w szczególności:
• bezrobocie,
• brak miejsc w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych (szczególnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi), a także oczekiwanie na miejsca w domach pomocy społecznej,
• niewystarczająca liczba mieszkań dla wychowanków domów dziecka,
• stygmatyzacja społeczna osób zarażonych wirusem HIV;
Czynniki psychologiczne to:
• alkoholizm,
• przestępczość,
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• rozwody lub rozpad konkubinatów,
• odrzucenie i brak opieki ze strony najbliższych,
• przemoc w rodzinie;
Czynnikami związanymi z chorobami i patologiami są
zwłaszcza zaburzenia psychiczne;
Natomiast do czynników prawno – administracyjnych
zaliczyć można:
• eksmisje lokatorów bez prawa do lokalu socjalnego - za długi spowodowane zaległościami w opłatach,
• wyburzanie domów przeznaczonych do rozbiórki
i pozostawianie ich lokatorów bez
• mieszkań zastępczych;
• eksmisje z tytułu egzekwowania własności gruntu.
W jaki sposób można pomóc bezdomnym na terenie
miasta Białystok?
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc
bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pomoc ta może być udzielana w różnych formach, w tym
obowiązkowo w postaci schronienia, posiłku, ubrania.
Gminy mogą zlecać wykonywanie tych zadań organizacjom pozarządowym i tak się dzieje w Białymstoku.
Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych można podzielić na 3 grupy:
a) profilaktyka – zapobieganie utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności (działania skierowane do najbardziej zagrożonych osób/grup społecznych),
b) interwencja – zapobieganie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń
pomocy społecznej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej,
c) integracja - działania aktywizujące realizowane
zwłaszcza w oparciu o indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Program taki jest opracowywany wspólnie przez bezdomnego i pracownika socjalnego, a jego realizacja wymaga
aktywnego współdziałania ze strony bezdomnego w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych. Ze strony pracownika socjalnego bezdomny może oczekiwać pomocy m.in. w leczeniu
uzależnień, wskazaniu szkolenia podnoszącego
kompetencje społeczne i zawodowe, uzyskaniu
konsultacji prawnej i psychologicznej, rozwiązaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych.
Osoba bezdomna objęta programem może uzyskać także ubezpieczenie zdrowotne. Realizacja
programu wychodzenia z bezdomności może być
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przerwana, jeśli zostanie stwierdzone uporczywe
naruszanie przez osobę bezdomną postanowień
programu, uniemożliwiające jego dalszą realizację
lub gdy opuści ona miejsce, w którym program
jest realizowany, bez zgłoszenia tego pracownikowi socjalnemu.
Działania aktywizujące na rzecz bezdomnych w dużej
mierze są realizowane dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzą one różnorodną
działalność na rzecz bezdomnych, w tym placówki
typu stacjonarnego (dom dla bezdomnych, ogrzewalnię, noclegownię), a także placówki pomocy doraźnej
– jadłodajnie, punkty pomocy medycznej, sanitarnej
oraz rzeczowej. Klienci MOPR mogą korzystać z oferty organizacji pozarządowych udzielających wsparcia
w reintegracji zawodowej i społecznej w klubie i centrach integracji społecznej.
Bazując na Pani doświadczeniach, co wg Pani mogłoby doprowadzić do poprawy rozwiązania problemu bezdomności na terenie miasta Białystok?
Całkowite rozwiązanie problemu nie jest możliwe,
ale z pewnością działania podejmowane w realizowanym właśnie programie„Białystok na rzecz wychodzenia
z bezdomności” dają szansę na bardziej skuteczne
wsparcie bezdomnych. Jest to pierwszy tak duży projekt skierowany do tej grupy klientów. Nie koncentruje
się na zaspokajaniu bieżących potrzeb bezdomnych,
ale poszerza i wzbogaca działania na ich rzecz, czyni je
bardziej kompleksowymi. W ramach projektu bezdomni będą mogli uzyskać wsparcie pracowników socjalnych, streetworkerów, terapeutów, trenerów pracy ale
także lekarza, pielęgniarek oraz innych specjalistów.
Program koncentruje się na aktywizowaniu osób bezdomnych, motywowaniu ich do zmiany swojej sytuacji
życiowej. Najbardziej aktywne osoby bezdomne będą
mogły zamieszkać w mieszkaniach treningowych,
w których nabędą umiejętności potrzebne do tego
aby wyjść z bezdomności i prawidłowo funkcjonować
w społeczeństwie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jest
jednym z realizatorów projektu „Białystok na rzecz
wychodzenia z bezdomności”. Proszę powiedzieć coś
więcej na temat realizowanego projektu.
Celem głównym projektu jest przetestowanie oraz
analiza skuteczności wybranych standardów usług
modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Białegostoku w okresie
od 1.03.2012r. do 31.08.2013r. Projekt realizuje Urząd

Miejski w Białymstoku (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Natomiast partnerami są: Caritas
Archidiecezji Białostockiej, Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia ,,Eleos”, Stowarzyszenie ,,Ku Dobrej Nadziei”, Fundacja ,,Spe Salvi” oraz Fundacja Edukacji
i Twórczości.
Cele szczegółowe zostały zdefiniowane następująco:
1. Poprawa monitorowania bezdomności ulicznej
oraz przeciwdziałanie utracie zdrowia i życia osób
bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.
2. Poprawa funkcjonowania i pełnienia ról społecznych osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością.
3. Poprawa warunków życia osób bezdomnych pozostających bez schronienia gwarantującego
ochronę zdrowia i życia oraz zwiększenie liczy
osób objętych wsparciem w postaci treningów
mieszkalnictwa, doradztwa i pracy socjalnej.
4. Poprawa współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami i NGO oraz koordynacja ich działań na
rzecz osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego chorym niekwalifikującym się do leczenia szpitalnego,
przebywającym w Domu dla Bezdomnych.
6. Rozbudzenie świadomości osobistej i społecznej
osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością do korzystania z instrumentów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wyposażenie ich
w wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania
się na rynku pracy.
Dotychczas podejmowane działania na rzecz osób
bezdomnych były nieskuteczne z uwagi na to, iż nastawienie na doraźną pomoc nie przynosi trwałych pozytywnych efektów. W Białymstoku realizowaliśmy wiele
projektów o charakterze typowo akcyjnym, które nie
były w pełni skoordynowane. Tego rodzaju pomoc nie
motywuje osób bezdomnych do wyjścia z bezdomności lecz uzależnia je od pomocy instytucjonalnej
i skutkuje pozostawaniem w bezdomności. Dlatego
systematycznie wzrasta liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR. W związku z tym uznaliśmy
wspólnie (wszyscy partnerzy projektu), że wskazane
jest zastosowanie kompleksowych rozwiązań o charakterze interdyscyplinarnym realizowanych wspólnie
przez organizacje i instytucje mające różnorodne doświadczenie w tym obszarze. Realizowany Projekt „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” pozwoli
na stworzenie spójnego i kompleksowego systemu
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pomocy osobom bezdomnym, co wpłynie na poprawę
skuteczności działań na rzecz wychodzenia z bezdomności. Proponowane rozwiązania wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością, doświadczeń lokalnych NGO
i instytucji wyniesionych z pracy z tymi grupami oraz
zgłaszanych przez nich problemów.
Projekt obejmuje realizację wszystkich standardów przewidzianych w modelu, a mianowicie:
• partnerstwo lokalne,
• praca socjalna,
• streetworking,
• mieszkalnictwo i pomoc doraźna,
• zdrowie,
• zatrudnienie i edukacja.
Jakie zadania realizowane są w ramach projektu
i kto za nie odpowiada?
W ramach standardu „Partnerstwo Lokalne” podejmowane są działania na rzecz lepszej koordynacji
pomocy osobom bezdomnym oraz poprawy współpracy i komunikacji między podmiotami świadczącymi wsparcie. Ponadto zostanie opracowany informator
dla osób bezdomnych oraz społeczności lokalnej. Zostaną w nim zamieszczone informacje dotyczące placówek świadczących pomoc bezdomnym, możliwości
uzyskania pomocy np. w wyrobieniu dowodu osobistego, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskaniu wsparcia aktywizującego itp. Zorganizowana
zostanie konferencja promująca „Partnerstwo lokalne”.
Za tę część działań oraz za zarządzanie projektem odpowiada Lider, którym jest Miasto Białystok. Obowiązkiem lidera będzie nadzór nad realizacją projektu, zarządzanie finansowe, monitoring i sprawozdawczość.
Kolejnym ważnym elementem działań projektowych jest prowadzenie pracy socjalnej przez pracowników MOPR i pracowników Fundacji Edukacji i Twórczości oraz wsparcie streetworkerów. Za działania
streetworkingu odpowiada Fundacja ,,Spe Salvi”.
Natomiast Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ,,Eleos” w ramach standardu „Mieszkalnictwo i pomoc doraźna”
zmodernizują ogrzewalnie oraz punkty wydawania
żywności i odzieży. W ogrzewalni bezdomni będą
mogli spożyć posiłek oraz skorzystać z kąpieli. Ponadto utworzone zostaną mieszkania treningowe
i pokoje treningowe (dla mężczyzn i kobiet – zrealizuje
to Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”). W ramach tego
standardu Caritas Archidiecezji Białostockiej utworzy
świetlicę, która będzie funkcjonować przy ogrzewalni.
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W celu zapewnienia opieki długoterminowej
osobom bezdomnym (wymagającym tego rodzaju
wsparcia) w oparciu o zasady wynikające ze standardu
„Zdrowie” Caritas Archidiecezji Białostockiej zatrudni
2 pielęgniarki i lekarza.
W ramach standardu „Zatrudnienie i edukacja”
wsparcia osobom bezdomnym będzie udzielał trener zatrudnienia z ramienia Fundacji Edukacji i Twórczości. Natomiast Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko Gdańskiej ELEOS zatrudni
w Dziennym Centrum Aktywności terapeutów do
grup wsparcia oraz nauczyciela informatyki do prowadzenia zajęć komputerowych. Zorganizuje też spotkania integracyjne w formie wyjść do teatru, kina itp.
Jaka forma pomocy osobom bezdomnym oferowana
jest w ramach projektu?
W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje
pomocy:
• zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych
i zapewnienie niezbędnych potrzeb bytowych,
• wsparcie w nabyciu umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, pobudzenie aktywności
zawodowej, społecznej i edukacyjnej,
• zapewnienie dostępności do treningów mieszkalnictwa oraz mieszkań wspieranych,
a także do doradztwa i pracy socjalnej,
• zwiększenie dostępu do prasy i Internetu,
• zapewnienie schronienia w ciągu dnia i nocą,
• zapewnienie możliwości skorzystania z usług
punktu wydawania odzieży i żywności,
• zapewnieni dostępu do ciepłej wody oraz środków czystości,
• zapewnie dostępu do usług medycznych, w tym
opieki długoterminowej.
MOPR odpowiada za wdrożenie standardów pracy
socjalnej. Proszę opisać na czym polega realizacja
tego zadania.
MOPR jest odpowiedzialny za wdrożenie standardów pracy socjalnej (zgodnej z modelem) poprzez:
zatrudnienie lub oddelegowanie pracowników socjalnych, świadczenie pracy socjalnej, udzielanie pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy
społecznej, utworzenie i aktualizowanie elektronicznej
bazy danych osób bezdomnych. Standard pracy socjalnej prowadzony będzie na 3 poziomach: profilaktyka
(działania nakierowane na to, by nie dopuścić do problemu bezdomności), interwencja (pomoc o charakterze ratunkowym: interwencja kryzysowa, działania
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doraźne), integracja (działania w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych, zapewnienia maksymalnie
wysokiej jakości życia). W ramach pracy socjalnej bezdomni zostaną poddani diagnozie, w oparciu o którą
z osobami zmotywowanymi do podejmowania aktywnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej, będą zawierane programy wychodzenia z bezdomności.
Czy są widoczne rezultaty w realizacji projektu?
Projekt jest w fazie początkowej trudno zatem mówić na tym etapie o widocznych rezultatach. Tym niemniej w MOPR pomocą osobom bezdomnym zajmuje się obecnie jeden zespół pracowników socjalnych
(dotychczas było to osiem zespołów). Taka organizacja
umożliwia bardziej jednolite i kompleksowe wsparcie
osób bezdomnych, ułatwia komunikację i współpracę
z organizacjami pozarządowymi. Rezultatem projektu
jest wzajemne poznanie wszystkich członków partnerstwa i nastawienie na realizację wspólnego celu. Należy podkreślić, iż jest to projekt pilotażowy i istnieje
ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założeń. Projekt podlega monitoringowi i ewaluacji i w kolejnym etapie
można będzie wypowiedzieć się na temat widocznych
rezultatów wdrażania standardów.
Czy ma Pani jakieś własne uwagi? Czy chciała by Pani
coś dodać o czym opowiedzieć?
Bezdomność jest jedną z najbardziej skrajnych
i brutalnych form wykluczenia społecznego, dlatego
optymizmem napawają przypadki osób, którzy po
latach bezdomności - w wyniku własnej aktywności i zaangażowania wielu ludzi tj. pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych,
wolontariuszy – odzyskują samodzielność życiową.
Profilaktyka jest znacznie lepszym rozwiązaniem zarówno dla osób bezdomnych, obywateli, jak i całego systemu polityki społecznej. Wymaga ona jednak
znacznych nakładów i to zarówno prawno-organizacyjnych jak i finansowych. Oczywiście musimy mieć
świadomość, że nawet świetnie zaplanowany i skoordynowany plan zapobiegania bezdomności nie ustrzeże przed nią wszystkich potencjalnie zagrożonych.
Ponieważ przyczyny i czynniki bezdomności są bardzo
złożone, w wielu przypadkach utrata dachu nad głową
może okazać się nieuchronna, wówczas jednak ważne
jest wdrożenie odpowiednio skonstruowanych programów pomocy, które przyczynić się mogą do znaczącego zmniejszenia rozmiarów i skutków bezdomności.

Dobre praktyki dotyczące aktywizacji
społeczności lokalnej na przykładzie
Stowarzyszenia „Macierzanka” z Wiżajn
Iwona Danilewicz

Ser z Wiżajnami i Rutką Tartak związany jest od
pokoleń. Zanim jednak Stowarzyszenie „Macierzanka”
zostało powołane do życia, na tych terenach funkcjonowały serowarnie w gospodarstwach szlacheckich
i chłopskich. Początki „Macierzanki” sięgają 2006 roku,
gdy Stowarzyszenie uzyskało status prawny, a ser podpuszczkowy dojrzewający z Wiżajn znalazł się na Liście
Produktów Tradycyjnych.
Produkcją serów pod szyldem „Macierzanki” zajmuje się obecnie 18 osób (Teresa Deręcz, Magda i Bogdan Duś, Anna Dziermejko, Jolanta i Beniamin Faleccy, Małgorzata Falecka, Maria Kowalewska, Krystyna
Krzyżewska, Krystyna Maliszewska, Krystyna Małysko,
Teresa Małysko, Maria Micielica, Janina i Bolesław Racis,
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Jadwiga i Czesław Racis, Jadwiga Sienkiewicz, Jolanta
Szponka, Alicja Zbroja, Alicja Łanczkowska, Barbara
Żeliszczak). Warto jednak podkreślić, że działania Stowarzyszenia angażują o wiele większą liczbę mieszkańców tego obszaru. Funkcjonująca na wsi organizacja ma wpływ na integrację mieszkańców, wspiera
ich rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, a także
– co może być pewnym zaskoczeniem – pełni rolę kulturotwórczą na tych terenach. Promuje również znaczenie edukacji regionalnej, podkreślając znaczenie
dziedzictwa kulturowego regionu.
Aktywizacja lokalnej społeczności w przypadku
Stowarzyszenia „Macierzanka” przebiega na kilku poziomach. Organizacja realizuje projekty dofinansowy-
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wane ze środków Unii Europejskiej, angażuje swoich
członków w przygotowywanie wydarzeń na szczeblu
lokalnym, a także wpływa na promocję gminy, wywołując pozytywne skojarzenia z produktem i jednocześnie budując jego markę (wioska tematyczna, Festiwal
Sera etc.).
Gdyby przyjrzeć się bliżej projektom realizowanym
przez Stowarzyszenie, łatwo można zauważyć różnorodność tematyczną działań skierowanych do kilku pokoleń mieszkańców gminy Wiżajny i gmin sąsiednich.
„Macierzanka” przygotowuje się obecnie do realizacji III
edycji projektu związanego z podniesieniem kwalifikacji mieszkanek gminy Wiżajny i Przerośl w zakresie prawa jazdy. Kurs za środki pozyskane z Unii Europejskiej
przejdzie 18 kobiet. Poprzednie edycje szkolenia - „Prawo jazdy w damskiej torebce” oraz „Mobilna kobieta
za kółkiem” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
W przypadku tych projektów „Macierzanka” pomogła
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mieszkankom gmin Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki
w zniwelowaniu – choćby w pewnym stopniu - barier
komunikacyjnych spowodowanych izolacją tego obszaru wiejskiego. Pierwsze z działań skierowane było
do kobiet w wieku 17-30 lat, natomiast drugi projekt
określał przedział wiekowy grupy docelowej znacznie
szerzej. Z możliwości uzyskania prawa jazdy w ramach
projektu dofinansowanego ze środków POKL priorytet
7.3 mogły skorzystać mieszkanki ww. gmin w wieku
do 60 lat.
Kolejnym planowanym projektem, który uzyskał dofinansowanie, jest działanie przeznaczone dla
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki „Macierzance” strażacy przejdą kurs płetwonurka i zdobędą prawo jazdy
kategorii C.
Niezwykle rozwojowymi projektami z punktu widzenia lokalnej społeczności były działania polegające na nauce języka litewskiego w gminach Szypliszki,
Rutka Tartak, a także w gminie Wiżajny. Ostatnia edycja
- „Nauka języka litewskiego w gminie Szypliszki i Rutka
Tartak” odbyła się na przełomie 2011 i 2012 roku. Dlaczego projekt był tak ważny? Wpływ na to miało kilka
czynników – przede wszystkim położenie geograficzne gmin znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Litwy,
a więc kraju zamieszkiwanego przez potencjalnych
partnerów biznesowych. Dzięki ostatniemu projektowi 40 osób w wieku 15-35 lat, zamieszkałych w gm.
Szypliszki i Rutka-Tartak, zdobyło nowe kompetencje.
Za naukę języka litewskiego beneficjenci projektu nie
musieli płacić. Oprócz języka wschodnich sąsiadów
mieszkańcy gminy Wiżajny mogli podszkolić również
język angielski w ramach innego projektu - „Kształćmy
się, by osiągnąć sukces”. Realizacja zadania ze środków
POKL priorytet 9.5 zakładała również zdobycie wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości. W praktyce oznaczało to,
że uczestnicy szkoleń zaznajomili się z tematyką kanałów promocji i dystrybucji swoich produktów.
Poznanie zagadnień promocyjno-biznesowych
w trochę innym aspekcie umożliwił mieszkańcom gminy Wiżajny projekt „Agroturystyczna podróż w czasie”,
który to dofinansowany został ze środków POKL priorytet 9.5. Realizowany był on wspólnie z LGD „Szelment”
oraz Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Suwałkach. W działaniu chodziło o to, by uzmysłowić właścicielom agroturystyk, że atrakcyjna oferta
przedstawiana przyjezdnym nie powinna ograniczać
się wyłącznie do proponowania noclegu i wyżywienia.
W celu zwiększenia dochodów z działalności agroturystycznej na terenach wiejskich konieczne jest rozszerzenie oferty poprzez wykorzystanie walorów nie tylko

krajobrazowych, ale także kulturowych i kulinarnych.
Z działań projektowych skorzystały kobiety zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, a także zdobywaniem doświadczenia w zakresie tak rozwiniętej –
szczególnie za granicą – animacji twórczej. Głównym
założeniem działania było przekonanie uczestników
do stworzenia nowych, ciekawych ofert, obejmujących nie tylko posiłki, ale i atrakcje. Dodatkowym
aspektem projektu, bardzo istotnym dla przyciągnięcia turysty, stało się pokazanie korzyści wynikających
z integracji działań promocyjnych, a także budowania
ofert uwzględniających lokalne zasoby - ścieżki edukacyjne, galerie, warsztaty, pokazy wytwarzania zdrowej
żywności. Priorytetem działania było więc stworzenie
autorskiego produktu turystycznego, który mógłby
sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego turysty.
Inicjatywy dotychczas zrealizowane przez Stowarzyszenie „Macierzanka” nie ograniczają się wyłącznie
do szeroko pojętej sfery biznesowej. Jak wspomniałam na wstępie – organizacji przypisać można również
funkcję kulturotwórczą. Stowarzyszenie kojarzone
głównie z serowarstwem ma na swoim koncie projekty skierowane do dzieci i młodzieży, związane z edukacją regionalną, artystyczną, aktywnością sportową,
a także z promocją działań organizacji pozarządowych
na terenie trzech powiatów. W przypadku tych pierwszych inicjatyw warto wspomnieć o projekcie „Odkryj
tradycje Wiżajn”, realizowanym przez Świetlicę Gminną
w Wiżajnach we współpracy z „Macierzanką”. W projekcie wzięło udział 24 uczniów (16 uczennic i 8 uczniów),
którzy poszerzali swoją wiedzę podczas warsztatów,
spotkań z twórcami i artystami regionalnymi oraz
w trakcie wyjazdów do muzeów i spotkań z ludźmi
związanymi z kultywowaniem tradycji.
Innym projektem skierowanym do młodzieży był
„Wzorowy obywatel”, finansowany ze środków „Młodzieży w działaniu”, a poruszający zagadnienia z zakresu praw obywatelskich, udziału młodych ludzi w życiu
demokratycznym Polski i Europy oraz wyborów do
parlamentu europejskiego. W projekcie uczestniczyło
15 osób z gminy Wiżajny w wieku 15-25 lat.
Ciekawym działaniem „Macierzanki” było również
„Wyzwanie liderów lokalnych”. Projekt został zrealizowany w 2011 roku w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia oraz nieformalną grupą
o nazwie Suwalskie Ucho Muzyczne. Jego celem było
podniesienie wiedzy i kwalifikacji liderów społeczności
lokalnych w zakresie promocji działalności organizacji
pozarządowych na terenach wiejskich. W tym zadaniu
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wzięło udział 12 osób z powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Projekt zakończyła wystawa artystyczna oraz koncert plenerowy, podczas którego można było usłyszeć lokalne zespoły alternatywne
wspierane głosem znanej polskiej wokalistki – Marii
Sadowskiej.
Jak już wspomniałam, działania projektowe stanowią tylko jeden z elementów aktywizacji mieszkańców
gminy Wiżajny i gmin sąsiednich. Stowarzyszenie „Macierzanka” kładzie nacisk na wykorzystanie w promocji
autorskich pomysłów. Inicjatywą, którą ściąga do Wiżajn zarówno uczniów, jak i osoby dorosłe jest „Wioska
tematyczna: Biegun sera i zimna”.
Wioski tematyczne są kompleksowymi projektami
realizowanymi w celu integracji społeczności lokalnej
i zarazem promocji określonego produktu. W przypadku „Macierzanki” tym produktem jest rzecz jasna ser.
W innych województwach są to szlaki drewnianych
kościołów, Wioski Chleba, Zdrowego Życia, Baśni i Zabawy; z kolei za granicą - wioski czarownic, energii odnawialnej (Niemcy) czy wioski związane tematycznie
z orzechem (Austria).
Wioska w Wiżajnach powstała w 2009 roku. Jak
wspominają członkowie „Macierzanki” - w tworzeniu
oferty brali udział mieszkańcy Wiżajn i Rutki Tartak,
korzystający z wiedzy zdobytej na szkoleniach oraz
posiłkujący się dobrymi praktykami innych wiosek
tematycznych. Pomysł okazał się na tyle interesujący,
że z możliwości poznania dawnych technik wytwarzania produktów z mleka chętnie korzystają osoby
w różnym wieku. Warsztat mleczarski, będący promocją zdrowej żywności i aktywnego trybu życia, wciąga
także uczestników wyjazdów studyjnych z wielu regionów Polski.
Wizyta w wiosce tematycznej w Wiżajnach podzielona jest na kilka etapów. Poza procesem bicia masła
w „bojce” i wyrobem sera podpuszczkowego, uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w grze terenowej „Na
pograniczu”, a także przejechać się wozem. Zimowy
program spotkań w wiosce został wzbogacony o kulig.
Działalność „Bieguna sera i zimna” opiera się także na
wizytach u zaprzyjaźnionych rolników. Tego rodzaju
spotkania są potwierdzeniem tezy, że nawet w małym gospodarstwie można zrobić coś pożytecznego.
Stałymi gośćmi wioski są także turyści przebywający
na Suwalszczyźnie.
Stowarzyszenie „Macierzanka” chętnie współpracuje z innymi organizacjami. Doskonałym przykładem
wieloletniej kooperacji są inicjatywy podejmowane
z lokalnym oddziałem międzynarodowego ruchu
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promującego zdrową żywność o nazwie Slow Food.
Convivium Vigrensis, które w ramach swoich działań
statutowych promuje produkty „Macierzanki”, jest też
w pewnym stopniu „oknem na świat” dla rolników
z Wiżajn i okolic. Wigierskie convivium ma swój udział
w wymianie doświadczeń między członkami i sympatykami obu stowarzyszeń, a także w promocji serów
z Wiżajn poza granicami naszego kraju. Otwarcie organizacji z północno-wschodniej Polski na inne kraje
zaowocowało w 2009 roku przyznaniem jej rekomendacji Slow Food. Nie jest to jednak jedyne wyróżnienie,
którym Stowarzyszenie z „bieguna zimna” może się
pochwalić. O jakości produktów i pomysłowości członków „Macierzanki” świadczą liczne nagrody, m.in. Perła
2005 przyznana w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo za ser dojrzewający, a także wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za dni otwarte wioski tematycznej.
Warto podkreślić, że lokalne convivium wspiera
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promocję produktów z Wiżajn podczas targów i innych
wydarzeń (np. podczas Festiwalu Smaku w Grucznie
czy Salone de Gusto – Salonu Smaku we Włoszech).
Sery z „Macierzanki” można było dzięki współpracy
ze Slow Foodem zobaczyć i zakupić na kwietniowych
targach turystycznych w Stuttgarcie. Pod koniec miesiąca serowy asortyment dostępny będzie podczas cyklicznie odbywającego się wydarzenia pod nazwą „Dni
Ziemi”. Nie wolno zapomnieć również o własnej inicjatywie Stowarzyszenia, pod którego auspicjami od
kilku lat – zawsze w II niedzielę sierpnia - odbywa się
Festiwal Sera. Zjeżdżają się wtedy do Wiżajn mieszkańcy województwa, turyści z Polski i krajów sąsiednich.
Festiwal traktowany jest jako święto sera, dobrego jadła, muzyki oraz zabawy. Wówczas na scenie usłyszeć
można zespoły śpiewacze z regionu i z Litwy. Głównym
punktem programu jest konkurs na najlepszy ser podpuszczkowy (wybierany w kategoriach: świeży, dojrzały i wędzony). Nagrody tradycyjnie funduje Marszałek
Województwa Podlaskiego.
Stowarzyszenie „Macierzanka” w 2012 roku skupia się przede wszystkim na promocji i rozwoju. Społeczność z Wiżajn może wiele skorzystać na rejestracji
sztandarowego produktu w europejskim systemie
nazw – co jest w tej chwili priorytetem organizacji.
Obok „Macierzanki” o zaistnienie w UE zabiega również „Miód Lipiec Białowieski”. Zakończenie procesu rejestracji może mieć ogromny wpływ na promocję sera
z Suwalszczyzny i wzrost sprzedaży tego produktu.
Na zwiększeniu obrotów skorzystają członkowie Stowarzyszenia, a na promocji sera i miejsca jego wytwarzania - lokalna społeczność.
Proces rejestracji jest przedsięwzięciem kosztownym. Pieniądze na ten cel organizacja zdobyła
w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. W ramach pozyskanych
środków w wysokości 15 tys. złotych „Macierzanka”
opłaci część zleceń lub usług, stanowiących podstawę
do złożenia wniosku o rejestrację unijną do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z istotniejszych
wydatków będzie opłacenie badań laboratoryjnych
i pomocy ekspertów.
Produkty „Macierzanki” stają się coraz bardziej rozpoznawalne w kraju. Interesują się nimi dziennikarze
z czasopism fachowych, zajmujących się kulinariami.
Najwyższa pora, by o serze z północno-wschodniej
Polski usłyszała Unia Europejska. W końcu taki smak
możliwy jest do uzyskania tylko na terenie gminy
Wiżajny i Rutka Tartak.
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